
اجلمعية اللبنانية للفنون الت�شكيلّية، اأ�شكال األوان، تقّدم

يف مرتوبولي�س - اأمبري �شوفيل، الأ�شرفية، 27 – 28 اأيار. الفتتاح يوم الأربعاء 27 اأيار يف متام ال�شاعة الثامنة م�شاًء

2009

 �رضر

 اإىل غزّة، »اأر�ض الربتقال احلزين« )غ�ّسان كنفاين( – 
رانيا ا�سطفان

)دي جي بيتا، دقيقتان، 2009( 

جت باإجازة يف الدرا�شات ال�شينمائّية من جامعة التروب يف ملبورن، 
ّ
رانيا ا�شطفان تخر

اأ�شرتاليا. كما حازت على �شهادة يف الدرا�شات ال�شينمائّية من جامعة باري�س الثامنة يف فرن�شا. 

عملت ُم�شاعدة رئي�شّية ل�شيمون بيتون )را�شيل، جدار، املواطن ب�شارة(، والإيليا �شليمان 
 

)يد اإلهّية(.

»�رشر« كان قد اأنتج �شمن م�رشوع ڤيديو اأڤريل )يف دورته االأوىل - 2007( الأ�شكال األوان.

تعاىل – ِكْندة ح�سن

)ميني دي ڤي، 45 دقيقة، 2009(

 كانوا ب�رشًا وكان علّي اأن اأتابع واأتبع اأ�شغر خطواتهم

 واأنا اأتلّم�س طريقي بل طريَقهم وتعرجاته

يف الف�شول نفحٌة طفولّية...

ِكْندة ح�شن فنانة م�شتقلة تعمل يف جمايّل املرئي وامل�شموع. نالت اإجازة يف الفنون اجلميلة من 

االأكادميية اللبنانية للفنون اجلميلة )األبا( يف عام 2007. هي مديرة االإنتاج يف موؤ�ش�شة »اإيقاع« 

العربية التي ترّوج ملو�شيقى عربية جديدة يف املنطقة. يف م�شاريعها ت�شعى اإىل اإبراز تاأثري )اأو 

حتّول( ال�شيا�شة والدين يف احلياة اليومية.

�سمعت 3 ق�س�ض – مروى اأر�سانيو�س 

)دي ڤي كام، 12 دقيقة، باللغة العربية مع ترجمة اإىل الإنكليزية، 2009( 

»�شمعت 3 ق�ش�س« هو ڤيديو ثنائي االأبعاد، يت�شّمن ر�شوم يدوّية متحّركة، يجمع ق�ش�شًا 

خمتلفة حول �شاليه رجا �شعب، وذلك يف حماولة للتحقيق بق�شّية اختفاء راق�شة من كرايزي 

هور�س �شالون يف بريوت. يندرج هذا الڤيديو يف اإطار البحث امل�شتمر حول منتجع اأكابولكو يف 

بريوت. 

مروى اأر�شانيو�س ولدت يف عام 1978. نالت اإجازة يف الت�شميم البياين )غرافيك�س( من 

اجلامعة اللبنانية االأمريكية يف عام 2001 و�شهادة يف الفنون اجلميلة من كلية وميبلدون للفنون، 

جامعة الفنون يف لندن، عام 2007. اأقامت معار�س يف لندن، واأثينا، واأوك�شفورد، ول�شبونة. 

موؤخرًا، عر�س عملها يف اآرت دبي. هي من االأع�شاء املوؤ�ش�شني جلمعية »98 اأ�شبوع« للأبحاث 

الفنية واأحد منّظمي »من�ّشة الرتجمة«. 

ڤيديو 1 – كارين �سومط 

)دي ڤي كام، 18 دقيقة، باللغات العربية والإنكليزية والفرن�شية، 2009 *( 

يف انتظار عودة اأولي�س، كانت بينيلوب حتيك... ولعلها كانت تتخّيل رحلت ورحلت كثرية قام 

بها اأولي�س. لكن، ولو ق�شد اأولي�س اإظهار ما كان يحياه لبينيلوب، اأمل يكن هذا كفيًل يف و�شع 

حّد لهيامها؟ 

كارين �شومط ولدت يف عام 1981. نالت اإجازة يف االإخراج من االأكادميية اللبنانية للفنون 

اجلميلة )األبا( عام 2005، وماج�شتري يف النظرية ال�شينمائية من جامعة القدي�س يو�شف يف 

�س فن الت�شوير ال�شينمائي  بريوت عام 2007. تعمل يف جمال املونتاج منذ عام 2005 كما ُتدرِّ

واملونتاج يف جامعة القدي�س يو�شف منذ عام 2008. 

عن الوجد والأ�سى – ملا �سوايا 

)ميني دي ڤي، 14 دقيقة، 2009( 

دمية خ�شبية تهيم بني اأنقا�س مدينة مهجورة ومقفرة. واإذ يبدو كّل �شيء خاليًا من احلياة 

وهادئًا، فاأّن �رشخة نائية  لـ»قلب« مهجور تعّكر �شفو اللعبة امل�شتوحدة يف هيامها. 

ملا �شوايا ولدت عام 1985. تخّرجت من معهد العلوم امل�رشحية وال�شمعية الب�رشية يف جامعة 

القدي�س يو�شف، باخت�شا�س هند�شة ال�شوت. يف العام 2008، اأخرجت عملها التحريكي االأول 

»ليلة البارحة اإذ خلدت للنوم، كان بلوتو ال يزال كوكبًا... اأو حار�س النجوم«.

ال�سباب – مارك خليفة

)اأت�س دي كام، 29 دقيقة، باللغة الإنكليزية، 2009( 

يف يوم قار�س و�شبابي تلتقي عجوز، كانت ت�شرتيح على مقعد يف مكان عام، �شابة، تّدعي 

العجوز معرفتها. 

مارك خليفة ولد يف عام 1986. تخّرج من معهد العلوم امل�رشحية وال�شمعية-الب�رشية يف 

جامعة القدي�س يو�شف يف عام 2008 بفيلم ق�شري حمل عنوان »تخّيلت«. »ال�شباب« هو فيلمه 

الق�شري الثاين. 

على الر�سيف – غيث الأمني

)دي ڤي كام، 21 دقيقة، باللغة العربية مع ترجمة اإىل الإنكليزية والفرن�شية، 2009 *(

يحاول هذا الڤيديو اإعادة خلق اأحا�شي�س قوّية وم�شاعر غريبة كنت قد اختربتها م�شاء ذلك 

ال�شبت ب�شارع مونو، منذ ت�شع �شنوات خلت. 

غيث الأمني ولد يف عام 1973. نال �شهادتي بكالوريو�س وماج�شتري يف فن الڤيديو من جامعة 

روح القد�س – الك�شليك. قام باإعداد ڤيديو باأ�شلوب اللقطات املتتالية stop motion حمل 

عنوان  »حتّية غنائية عاقة لعادل فاخوري وبريون غي�شني«. الڤيديو املذكور اأجُنز يف عام 2008 

�شمن مبادرة »عني على لبنان«. كتب االأمني مقاالت عّدة لـ »زوايا«، و»نوافذ« )امل�شتقبل(، 

و»االأخبار«، تناول فيها فن الڤيديو والتجهيزات الفنية وامل�رشحيات املو�شيقية ومو�شيقى 

اجلاز واملو�شيقى العاملية. 

مادونا .. مادونا – ندمي اأ�سفر 

)دي جي بيتا، 45 دقيقة، 2009(

يقّدم هذا الڤيديو ت�شجيلت يومّية مل�شاهد واأ�شوات وتراكيب واأحداث، ت�شكنني، حيث اأنا يف 

�شّقتي. هذه ال�شور واالأ�شوات تبدو م�شكونة بذكريات قدمية وخياالت ال تتوّقف. 

ندمي اأ�شفر ولد يف عام 1976 وهو م�شّور وفّنان ڤيديو. نال اإجازة يف الدرا�شات ال�شينمائية 

من االأكادميية اللبنانية للفنون اجلملية )األبا( يف عام 2001، واأمّت الدرا�شات العليا يف 

الت�شوير يف الكلية الوطنية العليا لوي لوميار يف باري�س يف عام 2003. ُقّدمت اأعماله يف الڤيديو 

والفوتوغرافيا يف عدد من املعار�س الفردّية واجلماعية يف لبنان واخلارج. ُيدّر�س اأ�شفر نظرية 

فن الت�شوير وممار�شته يف االأكادميية اللبنانية للفنون اجلميلة )األبا(.

برنامج العرو�ض

يوم الأربعاء

االفتتاح: من ال�شاعة 8:00 اإىل 8:15 م�شاًء

8:15
 �شرر

 ('2) ا�شطفان  اإىل غّزة، »اأر�س الربتقال احلزين« )غ�ّشان كنفاين( – رانيا 

تعاىل – ِكْندة ح�شن (’43)

ا�شرتاحة (’15)

9:15
(12’) اأر�شانيو�س  �شمعت 3 ق�ش�س – مروى 

 (18’) �شومط  ڤيديو 1 – كارين 

ا�شرتاحة (’15) 

10:00
عن الوجد والأ�شى – ملا �شوايا (’’30’14)  

ال�شباب – مارك خليفة (’29)

ا�شرتاحة (’15)  

11:00
على الر�شيف – غيث االأمني (’21) 

مادونا .. مادونا – ندمي اأ�شفر (’45) 

يوم اخلمي�س

 

8:00
على الر�شيف – غيث االأمني (’21) 

مادونا .. مادونا – ندمي اأ�شفر (’45) 

ا�شرتاحة (’15) 

9:20
عن الوجد والأ�شى – ملا �شوايا (’’30’14)   

ال�شباب – مارك خليفة (’29)

ا�شرتاحة (’15) 

10:20
(12’) اأر�شانيو�س  �شمعت 3 ق�ش�س – مروى 

(18’) �شومط  ڤيديو 1 – كارين 

ا�شرتاحة (’15)  

11:05
 �شرر

 (2’) ا�شطفان  اإىل غّزة، »اأر�س الربتقال احلزين« )غ�ّشان كنفاين( – رانيا 

تعاىل – ِكْندة ح�شن (’43) 

 اأ�شغال ڤيديو هو دعم اإنتاجي تقّدمه اجلمعية اللبنانية للفنون الت�شكيلية، اأ�شكال األوان. 

 اأُطلق هذا امل�رشوع يف عام 2006 وذلك يف �شعي لبناء هيكلية دعم م�شتدامة الإنتاج اأعمال 

الڤيديو يف لبنان. اأ�شغال ڤيديو 2009 هي الدورة الثانية يف هذا امل�رشوع. 

اأ�شغال ڤيديو 2009 من اإنتاج اأ�شكال األوان بدعم من موؤ�ش�شة هايرن�س ُبل. 

الدخول جماين ومفتوح للجمهور 

نتقّدم ب�شكر خا�س من: ليلى زبيدي، كورين ديك، وموؤ�ش�شة هايرن�س ُبل؛ هانيا مروة، �شاره 

معايل، روي ديب، ومرتوبولي�س اآرت �شينما؛ مّتام ميوت، رميا اأبو �شقرا، وبطريق مكّعب؛ 

األك�س بوليكيفيت�س، فادي طفيلي، لينا منذر، ماري يزبك، ما�شا رفقا، دار الكتب، زيكو. 

 جلنة التحكيم: غ�شان �شلهب، اأكرم زعرتي، حممد �شويد، ما�شا رفقا، وكري�شتني طعمة. 

 من�شق امل�شروع: غ�شان �شلهب.

 فريق امل�شروع: كري�شتني طعمة، كاترين ديركينك – هوملفلد، مريان اأر�شانيو�س، 

ندى اجلبيلي، ومن�شور عزيز.

ملزيد من املعلومات: 961-1-360251+

info@ashkalalwan.org / www.ashkalalwan.org

*الن�شخ االإنكليزّية من هذه االأفلم �شوف تقّدم يف 27 اأيار والن�شخ الفرن�شّية يف 28 اأيار.     


