
اجلمعّية اللبنانّية للفنون الت�شكيلّية، اأ�شكال األوان، تقّدم

2011
يف مرتوپولي�س  اأمپري �شوفيل، الأ�شرفية، 21 – 18 اأيار. الإفتتاح م�شاء الأربعاء 18 اأيار ال�شاعة 8:30 

التذاكر متوّفرة عند املدخل )5000 ل.ل / الليلة(

الربنامج

الأربعاء 18 اأياّر 

8:30 مساًء
قزح” - روي ديب قو�س  "“حتت 

(17’, 2011)

8:50 مساًء
"“پرولوغ” - رائد ورانيا رافعي

ملّون/اأبي�ض واأ�شود (2011 ,’49)

اخلمي�س 19 اأياّر

8:30 مساًء
بريوت” - كولن ويتيكر "“تهوميات 

(10’, 2011)

8:45 مساًء
"“19 �شباط” - متارا �شتپانيان

(42’, 2011)

9:30 مساًء
ڤكتوريا” - �شينثيا زاڤني "“عزيزتي 

(10’, 2011)

اجلمعة 20 اأياّر

8:30 مساًء
يعاد” - وجدي اليان "“مكان 

(2011 ,’17) اأبي�ض واأ�شود

8:50 مساًء
اإل” - �شي�شكا دي  “اأو 

(21’, 2011)

9:15 مساًء
الأخري” - رامي ال�شباغ “البطل 

(28’, 2011)

ال�شبت 21 اأياّر: اأعمال جديدة منتقاة

8:30 مساًء
“غداً، كل �شيء �شيكون بخري” - اأكرم زعرتي

(12’, 2010)

8:45 مساءً
“اأبي ما زال �شيوعياً: اأ�شرار حميمة للجميع” 

- اأحمد غ�شني

(32’, 2011)

إستراحة

9:30 مساءً
الثالثة” - رانيا  ح�شني  �شعاد  “اإختفاءات 

ا�شطفان

(2011 ,’70) ، ملّون/اأبي�ض واأ�شود

“حتت قو�س قزح” - روي ديب
)17 دقيقة، عربي واإنكليزي وفرن�شي مع ترجمة بالإنكليزّية، 2011(

مونتاج: نور الأمني وروي ديب

مل اأحزن خالل احلرب الأهلية، لأّن مل اأع�شها، ولكّني كنت دائمًا اّدعي مع اإبنة خالتي اأن اأهلنا قد 

ُقِتلوا يف احلرب كي نكون مثل رميي. 

روي ديب، مواليد 1983، را�شم�شقا، الكورة، �شمال لبنان. كانت زيارته الأوىل اإىل بريوت عام 1999.

“پرولوغ« - رائد ورانيا رافعي
)49 دقيقة، ملّون/اأبي�س واأ�شود، عربي مع ترجمة بالإنكليزّية، 2011(

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

ي�شري ال�شامي )امللّقب بـ»مولوتوڤ«(، نزار �شليمان، اأ�شعد ذبيان - ت�شوير: ندمي �شوما - 

�شوت: فادي طّبال و�شتيفان ريڤ )تيونفورك ركوردينغ �شتوديوز(

�شنة 1974، قبل عام من اندلع احلرب الأهلّية اللبنانّية، �شهد لبنان اإحتجاجات �شخمة قادتها اإّتادات 

الطلبة والعّمال اآنذاك. ويف اآذار من العام نف�شه، و�شمن انق�شام عميق على حماور اإجتماعّية و�شيا�شّية 

واأيدولوجّية، قامت جمموعات من الطالب النا�شطني بالتمّرد على اإدارة اجلامعة الأمريكّية يف بريوت.

رائد رافعي من مواليد طرابل�ض، لبنان، عام 1977. عمل منذ العام 2004 �شحافيًا يف �شحف 

وجمالت حملّية وعاملّية، وغّطى يف عمله موا�شيع �شّتى �شيا�شّية واجتماعّية واقت�شادّية. 

رانيا رافعي من مواليد طرابل�ض، لبنان، عام 1979. حا�شلة على �شهادة يف الدرا�شات ال�شمعّية ـ 

املرئّية وال�شينمائّية من الأكادميّية اللبنانّية للفنون اجلميلة )الألبا(. اأخرجت ثالثة اأفالم ق�شرية: 

»حري�شا تك�شا�ض« )2004(، »ال�شحن« )2005(، و»مان�شيت« )2005(، بالإ�شافة اإىل جمموعة 

من اأفالم الڤيديو، منها: »الإحتياط واجب« )2006(، »الف�شول الأربعة: �شيف 2006«، و»خاليا 

الدماغ« )»اأ�شغال ڤيديو« 2007(. عر�شت فيلمها الوثائقي »مدّونات عن احلب يف كوپنهاغن« يف 

بريوت �شمن اإطار »اأ�شغال داخلّية 5: منتدى عن املمار�شات الثقافّية« )2010(. 

“تهوميات بريوت” - كولن ويتيكر
)10 دقائق، اإنكليزي، 2011(

يعر�س ب�شوت �شيمون فّتال

ي�شتك�شف الفيلم دواخل احلياة يف مكان انعدم فيه الأمان. يعمد الفنان اإىل و�شع غطاء �شبكي اأمام الكامريا، 

كذلك يقوم بطالء عازل �شفاف، اأثناء ت�شوير �شقته البريوتية املرممة حديثًا، منتقاًل بكامريته اإىل �شقة اأخرى 

مدمرة تعلو �شقته بطابق واحد. على هذا النحو، يتالعب الفنان ب�شوره الرقمية، ماحيًا الغطاء والعازل 

ليرتاكب ف�شاءا ال�شقتني معًا يف حركات ت�شبه الرق�ض. هكذا يقوم »احلوار« ما بني تهوميني متناق�شني: 

الكمال والدمار.

كولن ويتيكر  مواليد 1980. فّنان وخمرج اأفالم اأمريكي يعمل حاليًا يف بريوت. در�ض ال�شينما يف جامعة 

نيويورك وعر�ض عمله يف كل من: پي اإ�ض وان كلوك تاور )نيويورك، 2008(، وف�شاء م�رشوع »98 

اأ�شبوع« لالأبحاث )بريوت، 2010(، وكذلك متحف الفّن املعا�رش )�شان لوي�ض، 2009(. له جمموعة من 

الأفالم الق�شرية والڤيديو كليپ لفّنانني مثل اأنطون اآند ذي جون�شونز )اأَنِذر وورلد، 2008(، پاملز )نيو 

مون، 2008( و�شحرا مطالبي )مايغريرتز، 2009(.

 “19 �شباط” - متارا �ستپانيان

)42 دقيقة، 2011(

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

ت�شميم �شوت: رائد يونان

 قطار ما بني يريڤان وتبلي�شي.

 اآّنا واأليك�ض.

وجدار. جدار اأبي�ض بارد.

متارا �شتپانيان ولدت يف اأرمينيا عام 1982. انتقلت عام 1994 مع عائلتها اإىل لبنان، حيث تقيم وتعمل منذ 

ذلك احلني. حا�شلة على �شهادة يف فنون الإعالم من اجلامعة اللبنانّية الأمريكّية عام 2005. من اأعمالها: 

»املحطة الأخرية« )2005(، »بريوتتي« )تركيب متعدد الو�شائط( عر�ض �شمن مهرجان »بادجر« )بريوت 

2009(، واآخر اأعمالها الفيلم الوثائقي »اأحجار �شغرية« والذي �شور بالدمنارك وعر�ض �شمن مهرجانات 
 CPH:DOX منا يف بريوت«، »اأّيام بريوت ال�شينمائّية«، وكذلك يف مهرجان كوپنهاغن الدويل لالأفالم الوثائقية«

(2010). تعمل �شتپانيان حالّيًا على اإجناز عملها الوثائقي “9 اأياّر”.

“عزيزتي ڤكتوريا” - �سينثيا زاڤني
)8 دقائق، 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

اإ�شتنادًا اإىل اأ�رشطة 8 ملم �شورتها جّدتي خالل رحلتها اإىل اأرمينيا، كما اإىل ال�شور التي التقطتها بنف�شي 

خالل رحلتي اإىل هناك بعد 36 عامًا، يبحث »عزيزتي ڤكتوريا« يف مفاهيم الإنتماء والغربة من خالل اإلتقاء 

بني عاملني. حينما اكت�شفُت اأفالم جّدتي، مل اأكن اأت�شّور اأبدًا اأّننا يف يوم من الأّيام �شنتبادل الأفكار ووجهات 

النظر عرب احلقب والأزمان.

�شينثيا زاڤني تعمل بالفن واملو�شيقى والتلحني وتقيم يف بريوت. تعتمد اأعمالها على الرتكيب وجتمع ما 

بني الو�شائط املتعّددة، كي ت�شتك�شف العالقة ما بني ال�شوت والذاكرة والهوّية. اأّلفت املو�شيقى الت�شويرّية 

 IDFA لأفالم وثائقّية وجتريبّية وروائّية، عر�شت يف مهرجانات عّدة، منها مهرجان الفيلم الوثائقي العاملي

)اأم�شرتدام، 2002(، ڤيديو برازيل )�شاو باولو، 2005(، مودرن اآرت اأك�شفورد )2006(، ومعهد الفن 

املعا�رش ICA )لندن، 2007(، وكذلك مهرجان تريبكا لالأفالم )نيويورك، 2008(.  »عزيزتي ڤكتوريا« هو 

الڤيديو الأول للفّنانة.

“مكان يعاد” - وجدي اليان
)17 دقيقة، اأبي�س واأ�شود، 2011(

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 �شخ�شّية اإنطوائّية يعي�ض حياة منّظمة وروتينّية، تخلو من املغامرة. ذات يوم، تلخبط اإيقاَع نظامه 

هذا �شل�شلٌة من احلوادث ال�شغرية، التي تاأتي بقّطة م�رّشدة اإىل منزله، فتتغرّي حياته �شواء لالأف�شل اأو 

لالأ�شواأ...

وجدي اليان مواليد بريوت عام 1976. در�ض العلوم ال�شينمائّية يف معهد الدرا�شات امل�رشحّية وال�شمعّيةـ املرئّية 

وال�شينمائّية يف جامعة القدي�ض يو�شف ببريوت، وتعاون على �شناعة جمموعة من الأفالم الوثائقّية منها »23 

 MUNMA كلم« )عمل قيد الإجناز(، »اأرى اأبطاًل« )2009(، و»�شحر الغائب« )2011(.  كذلك  تعاون مع فرقة

للمو�شيقى اللكرتونّية على عدد من الألبومات والعرو�ض الأدائّية ، منها »34 يومًا« )2007( ومهرجان 

اخلريف بباري�ض )2007(. »مكان يعاد« هو فيلمه الق�شري الأّول.

“اأو دي اإل” - �سي�سكا
)21 دقيقة، 2011(

مو�شيقى: كري�شتيان بلومربغ

يف �شياع ما بني الزمن والرتجمة، تنقلنا ال�شور يف رحلة وراء الواجهة احلداثّية ملبنى كهرباء لبنان. اأخذت 

ال�شور بكامريا 8 ملم وي�شاحبها �شخب واأ�شوات �شجيج، تذّكر بالأ�شوات الإلكرتونّية التجريبّية يف 

اخلم�شينات وال�شّتينات.

�شي�شكا )األك�شندر حبيب( ولد يف بريوت عام 1984. در�ض ال�شينما يف الأكادميّية اللبنانّية للفنون اجلميلة 

)الألبا(. يهتم ك�شانع اأفالم بتوليفات ال�شوء وال�شوت واحلركة يف تريك ال�شور. ت�شعى اأعماله، عرب 

ربطها الرواّية والفنون الب�رشّية بال�شورة املتحركة، اإىل تقدمي اأمناط جديدة من احلكاية. يقيم ويعمل حاليًا 

بني بريوت وبرلني. 

“البطل الأخري” - رامي ال�سباغ
)28 دقيقة، 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 الليلّية، ي�شاطره ال�شهر  باملبنى موّظف يف مكتب حماماة. ذات ليلة، يقّرر 

احلار�ض »اإنقاذ العامل«.

رامي ال�شباغ من مواليد بريوت عام 1979. تخرج عام 2004 من معهد الدرا�شات امل�رشحّية وال�شمعّية 

ـ املرئّية وال�شينمائّية يف جامعة القدي�ض يو�شف ببريوت. له اأعمال ڤيديو منها »اإّنها غلطتك اإىل حد ما« 

)2003(، و»ملليغرامان من الدم الفا�شد على ثلج اأبي�ض نقي«، والذي اأنتج يف �شياق »اأ�شغال ڤيديو« 2007 

وعر�ض يف مهرجان »نقاط لقاء 5« يف العام نف�شه.

“غداً، كل �شيء �شيكون بخري” - اأكرم زعرتي
)12 دقيقة، اإنكليزي، 2010(

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

ذات م�شاء، تتك�ّشف ق�شة اأيقونّية للحب واخل�شارة وال�شتياق من خالل حوار مثقل. وعن طريق ا�شتخدام 

تقنيات الإّت�شال والت�شجيل والكتابة املتعددة، تتاأرجح فكرة الفيلم ما بني احللم وال�شيناريو، والع�شق الذي 

ي�شتاق اإليه اجلميع. جاء العمل مهدى اإىل اإريك رومر، واإىل الإنتباه الذي اأوله لتفا�شيل حياتنا اليومّية.

اأكرم زعرتي ولد يف �شيدا، لبنان، العام 1966. يرتبط عمله بالبحث والعمل امليدان وكذلك بالإ�شتق�شاء 

والأر�شفة. ق�شى الزعرتي وقتًا طوياًل يف درا�شة وبحث �شناعة ال�شور الفوتوغرافّية يف ال�رشق الأو�شط، 

ويف درا�شة اأثر الوثائق الفوتوغرافّية يف ت�شكيل املفاهيم اجلمالّية واملواقف والأعراف الجتماعّية. له اأكرث 

من اأربعني ڤيديو منها »طبيعة �شامتة« )2008(،»يف هذا البيت« )2005(، »اليوم« )2003(، و»ال�رشيط 

بخري« )1997(.

“اأبي ما زال �شيوعياً: اأ�رسار حميمة للجميع” - اأحمد غ�سني 
)32 دقيقة، عربي مع ترجمة بالإنكليزّية، 2011(

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�شيد غ�شني ومرمي حمادة هو جمموعة كبرية من الر�شائل امل�شجلة على �رشائط 

كا�شيت، على مدى ع�رش �شنوات، تبادلها كر�شائل حب يف زمن احلرب الأهلّية يف لبنان. »عندما كنت طفاًل، 

كنت اخرتع ق�ش�شًا عن اأب، بطل حرب، مقاتل يف �شفوف احلزب ال�شيوعي«. - اأحمد غ�شني

اأحمد غ�شني در�ض فنون امل�رشح يف اجلامعة اللبنانّية. نال جائزة اأف�شل خمرج يف مهرجان بريوت العاملي 

لالأفالم )2004( عن فيلمه الق�شري »عملّية رقم…« . اأخرج الغ�شني جمموعة من الأفالم الوثائقّية واأعمال 

الڤيديو منها »210 م« )»اأ�شغال ڤيديو« 2007(، »وجوه ت�شفق لوحدها« )2008(، »ما ل ي�شبهني يبدو 

مماثاًل يل متامًا« مع غ�ّشان �شلهب وحمّمد �شويد )2009(، وكذلك فيلم وثائقي �شور يف الدمنارك واأنتجه 

DR2 بعنوان »العربي قادم اإىل املدينة« )2008(. 

“اإختفاءات �شعاد ح�شني الثالثة” - رانيا ا�سطفان
)70 دقيقة، عربي مع ترجمة بالإنكليزّية، 2011(

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 العمل ح�رشيًا من اأ�رشطة لت�شجيالت VHS لأفالم م�رشّية مثلت فيها النجمة �شعاد ح�شني.

 بنيت الرتاجيديا يف عمل »اإختفاءات �شعاد ح�شني الثالثة« على ثالثة ف�شول ت�رشد فيها املمثلة بنف�شها 

ق�شة حياتها املركبة من خالل حوارات من اأفالمها. يعيد الفيلم كتابة فردّية و�شاعرّية حلقبة ذهبّية يف تاريخ 

ال�شينما امل�رشّية، والتي ج�ّشدتها �شعاد ح�شني كفّنانة ا�شتثنائّية ورمز حلداثة املراأة العربّية. 

رانيا ا�شطفان تخّرجت ب�شهادة يف الدرا�شات ال�شينمائّية يف كل من جامعة لتروب يف ملبورن، اأ�شرتاليا، 

وجامعة باري�ض الثامنة، بفرن�شا. عملت كم�شاعد اأول ل�شيمون بيتون )»املواطن ب�شارة«،»جدار«، 

و»را�شيل«(، ولإيليا �شليمان )»يد اإلهّية«(. من اأفالمها: »قبيلة« )1993(، »حماولة غرية« )1995(، 

»توقيف يف املنارة« )2003(، »كيمو التاك�شي« )2003(، »هوام�ض ال�شاحة« )2005(، »لبنان/حرب« 

)2006(، و»�رشر: اإىل غزة، اأر�ض الربتقال احلزين )غ�شان كنفان(« )»اأ�شغال ڤيديو« 2009(. فاز 

»اإختفاءات �شعاد ح�شني الثالثة« بواحدة من اجلوائز الكربى يف بينايل ال�شارقة العا�رش )2011(. 

 

اأ�شغال ڤيديو هو برنامج للمنح الإنتاجّية، اأ�ش�شته اجلمعّية اللبنانّية للفنون الت�شكيلّية، اأ�شكال األوان، عام 

2006 ليكون مبثابة هيكلية دعم ثابت لإنتاج الڤيديو للنا�شئني من الفّنانني و�شّناع الأفالم يف لبنان. اأ�شغال 
 ڤيديو 2011 هو الدورة الثالثة من هذا الربنامج.

 اأ�شغال ڤيديو 2011 من اإنتاج اأ�شكال األوان بدعم من موؤ�ش�شة اآندي وارهول للفنون الب�رشّية.

�شكر خا�س لكل من: پاميال كالپ، بالل هربي وِرز ِڤجِول، يو�شف بّزي، اآلء يون�ض، ر�شا ال�شلطي، غالية 

ال�شعداوي، منال خ�رش، هانية مرّوة، روي ديب، مرتوپولي�ض اأمپري �شوفيل، مّتام ياموت، و�شام بو عا�شي 

 وفريق عمل بطريك مكّعب

 جلنة التحكيم: مريين اأر�شانيو�ض، طون �شكر، �شاندرا داغر، غ�ّشان �شلهب، كري�شتني طعمه

 املدير الفني: غ�ّشان �شلهب

فريق الإنتاج: كري�شتني طعمه، اأمل عي�شى، ندى اجلبيلي، األك�شندر پوليكڤيت�ض، ڤا�شكو پوّدو 

ملزيد من املعلومات 961-1-360251+ 

info@ashkalalwan.org – www.ashkalalwan.org

The Andy Warhol Foundation for the Visual Arts

http://www.ashkalalwan.org

