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«مهرجان بريوت لالأفالم الف ّنية الوثائقية» نحو �سراكات جديدة

اأفالم من الواقع ..نحو الغد
اأع�ل��ن  BAFFع��ن ��س��راك��ات ج��دي��دة يف ن�سخته الرابعة،
تتميز بالدينامية والإل �ت��زام .فتدعم وت��راف��ق وزارة الرتبية
ال��وط �ن �ي��ة وال �ت �ع �ل �ي��م ال� �ع ��ايل ب��رن��ام��ج BAFF @ Schools
 ،2018ك�م��ا ت���س��اه��م اأي �� �س � ًا ��س�ف��ارة ال��ولي��ات امل�ت�ح��دة يف
 ،2018 BAFF @ Schoolsوبال�سراكة مع �سفارة �سوي�سرا
�ي ،م��ا يف حياة»
يف ب ��ريوت ،يطلق  BAFFحملة «م��ا يف م� ّ
()Pas d’Eau، Pas de Vie؛ وبال�سراكة مع وزارة ال�سياحة
ب�سل�سلة م��ن الأف ��الم الوثائقية ح��ول ال ��رتاث ال��وط�ن��ي ،ويف
كل عام� ،سيتم اختيار فيلم ون�سره من قبل املهرجان ،يف
لبنان ويف اخلارج.

واملدار�س واملراكز الثقافية يف كل املناطق.
] م� ��ن  20اإىل  25ت �� �س��ري��ن ال � �ث� ��اين  ،2018ت� �ت ��واىل
فعاليات «مهرجان بريوت لالأفالم الفنية الوثائقية» داخل
الأ�سوار( )BAFF Intramurosيف مرتوبولي�س  -اأم�ب��ري -
��س��وف�ي��ل ،ح�ي��ث ��س�ي�ع��ر���س ��س�ت��ني وث��ائ �ق �ي � ًا ح ��ول خمتلف
جمالت الفن والثقافة.
خ��ارج الأ� �س��وار يفتتح املهرجان فعالياته بعر�س اأكرث
من اأربعني فيلم ًا يف املراكز الثقافية يف خمتلف املناطق
اللبنانية أاي ��ام ال�سبت  ،17 ،10 ،3و 24ت�سرين ال�ث��اين.
الدخول جماين.

] امل�شاركون يف املهرجان
و  BAFFيجدد اإلتزامه مع املوؤ�س�سات الإجتماعية ،ويقدم
 4اأم���س�ي��ات اإىل  5منظمات غ��ري حكومية يت�سامن معها
وهيAFEL، Brave Heart، Myschoolpulse،The Youth :
 ،of the Order of Maltaو.CAP-HO
وقالت األي�س مغبغب« :يتجه «مهرجان ب��ريوت لالأفالم
الفنية الوثائقية » 2018بثبات نحو «»الغد ويكر�س هذه
الن�سخة الرابعة لل�سباب ،لبيئة اأف�سل ،وللتغيري» .ويقوم
«مهرجان بريوت لالأفالم الفنية الوثائقية» على مرحلتني
م��ن  1اإىل  30ت���س��ري��ن ال �ث��اين  ،2018ي��ذه��ب «م�ه��رج��ان
ب ��ريوت ل � أالف��الم الفنية ال��وث��ائ�ق�ي��ة» خ ��ارج الأ���س��وار (BAFF
 )Extramurosاإىل مالقاة اجلمهور البعيد عن العا�سمة؛ يف
مراكز املحافظات و�سائر املدن؛ ولكن اأي�س ًا يف اجلامعات

]  BAFF 4 Youthلل�سباب من  1اىل  19ت�سرين الثاين
ي��ذه��ب امل �ه��رج��ان مل��الق��اة ال���س�ب��اب يف ج��ام�ع��ات�ه��م؛ حيث
ت�ع��ر���س جم�م��وع��ة م��ن الأف� ��الم م�ن�ت�ق��اة م��ن ق�ب��ل اإدارات 13
جامعة؛ الإ��س��رتاك والدخول دون مقابل لالأ�ساتذة والطالب
وكافة فئات اجلمهور من اجلامعة ومن خارجها.
]  BAFF @ Schoolل �ل �م��دار���س م��ن  1اإىل  30ت�سرين
الثاين ،يف كل املدار�س؛ عر�س لوثائقيني Lady Liberty
 ))2014، 60’، Mark Danielsو We Made every Living
.)Thing from Water )2018، 30’، Paul Cochrane
داخ � ��ل الأ��� �س� ��وار ب ��ني  20و 25ت �� �س��ري��ن ال� �ث���اين ،جت��ري
فعاليات ه��ذا املهرجان يف �سالتي مرتوبولي�س  -اأمبري
� -سوفيل ،يف الأ�سرفية� .سيقام حفل الإفتتاح يوم الثالثاء

 20ت�سرين الثاين عند ال�ساعة ال�سابعة
م�ساء ،ويعر�س
ً
فيلمني :للمرة الأوىل على م�ستوى العامل Josephine Ba -
،er، the Story of an Awakening )2018،’52،Ilana Navaro
بالنكليزية) بح�سور امل�خ��رج��ة و بال�سراكة م��ع �سفارة
الوليات املتحدة الأمريكية؛ وMaurice Béjart، l’âme de
 ،la danse )2017،65’، Henri de Gerlacheبالفرن�سية)
بال�سراكة مع �سفارة �سوي�سرا.
�سيتم ع��ر���س ��س�ت��ون وث��ائ�ق�ي� ًا ح��ول امل��وا��س�ي��ع التالية:
ال �ع �م��ارة ،ال��رق����س ،ال��ر��س��م ،ال �ف��نّ  ،ع�ل��م الآث� ��ار ،املو�سيقى،
الت�سميم ،الت�سوير ال�ف��وت��وغ��رايف ،ال��رتاث وك��ذل��ك البيئة.
ال��رن��ام��ج ال �ك��ام��ل ع �ل��ى www.bafflebanon.org :لفتة
ال �ت �ق��دي��ر  2018ي���س��ر م�ن�ظ�م��ي «م �ه��رج��ان ب� ��ريوت ل �الأف��الم
الفنية الوثائقية» اأن يكرموا واح��د ًا من موؤ�س�سي ال�سينما
اللبنانية ،جورج ن�سر؛ وذلك م�ساء اخلمي�س يف  22ت�سرين
م�ساء؛ وذلك بعر�س فيلمني
الثاين عند ال�ساعة ال�ساد�سة
ً
 ،)L’Artisanat au Liban )1960، 24’، version françaiseو
 Un Certain Nasser )2017، 65’، Badih Massaad & A toine Waked، arabe sous titrage français( 22ت�سرين
ال�ث��اين  2018يخ�س�س منظمو امل�ه��رج��ان برنامج ي��وم 22
ت�سرين الثاين لالأفالم عن لبنان.
�ي ،ما يف ح�ي��اة!» Pas d’Eau، Pas de Vie
الغد «م��ا يف م� ّ
«ال �غ��د» ه��و يف ق�ل��ب ه��ذا ال �ي��وم ال��وط �ن��ي؛ ح�ي��ث اأن م�ساألة
ال ��رتدّ ي امل��ري��ع للبيئة ،ومل ��وارد ال�ب��الد الطبيعية  -ت��ردّ ي
الرتبة واملياه حتديد ًا  -يثري �سديد القلق .ي�ستند الفيلم
ال��وث��ائ�ق��ي We Made Every Living Thing from W -
 ter )2018، 43’، Paul Cochrane/AUBعلى املعلومات
العلمية واملقابالت مع المتخ�س�سني يف امل�ي��اه ..يف هذا
�ي ،ما يف حياة!»
ال�سياق مت إاط��الق حملة توعية «م��ا يف م� ّ
حول هذا املورد الطبيعي الرئي�سي يف لبنان بالتعاون مع
ال�سفارة ال�سوي�سرية.
ط��راب�ل����س ،ه��ذه ال���س�ن��ة ،يف ق�ل��ب ال��رام��ج ال ��ذي يكر�سه
 BAFFل�ي��وم الإ��س�ت�ق��الل يف  22ت�سرين ال �ث��اين م��ع الأف ��الم
 Mar10 – I’m Bored. Aren’t You Bored? )2018،18’، F ،ras Hallakعربي مرتجم لالنكليزية) ،و Niemeyer 4 Ever
 ،)2018، 30’، Nicolas Khouryعربي مرتجم لالنكليزية
اأو الفرن�سية) ولفتة التقدير لعام  2018جل��ورج ن�سر (من
مواليد طرابل�س .)1927
حفل اخل �ت��ام يحتفل  BAFFباختتام ن�سخته الرابعة
بالتعاون مع  TV5 Mondeو Institut du Monde Arabe
 - Parisيوم اجلمعة  30ت�سرين الثاين ويجري احلفل يف
�سالة ال�  - Institut Françaisبريوت حيث يختتم املهرجان
بعر�س الوثائقيني Les Yeux de la parole )2016،80’، D -
 ،vid Daurier & Jean-Marie Montangerandفرن�سي،
ع��رب��ي ،ان�ك�ل�ي��زي ،م��رتج��م للفرن�سية) ال�ساعة ال�ساد�سة
م�ساء ،و Kalila Wa Dimna )2016، 95’، screening of the
ً
م�ساء.
 )Opera by Moneim Adwanال�ساعة الثامنة
ً

