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افتتاح الن�سخة الرابعة من «مهرجان بريوت لالأفالم الفنّية الوثائقية»

] من حفل االفتتاح
اف�ت�ت�ح��ت ال�ن���ش�خ��ة ال��راب �ع��ة م��ن «م �ه��رج��ان ب���ريوت ل��اأف��ام الف ّنية
الوثائقية» ( )BAFFيف �شينما مرتوبولي�س اأمبري � -شوفيل بح�شور
� �ش �ف��رية ال ��ولي ��ات امل �ت �ح��دة الأم��ريك �ي��ة ال �ي��زاب �ي��ث ري �ت �� �ش��ارد� ،شفرية
�شوي�شرا مونيكا �شموتز كريغوز� ،شفري ال�شويد يورغني ليند�شرتوم،
ال���ش�ك��رت��ري الأول يف � �ش �ف��ارة مم�ل�ك��ة بلجيكا ِي� ��رون دوب� ��وا ،امللحقة
الثقافية ل��دى �شفارة ال��ولي��ات املتحدة الأمريكية كري�شنت �شميث،
واملنظمني األي�س مغبغب كرم ،ماريا �شختورة ،نادين مقد�شي ،ف�ش ًا
عن ممثلني من رعاة املهرجان وال�شركاء الثقافيني ومدع ّوين.
اأن �ط �ل��ق امل �ه��رج��ان بن�شخته ال��راب �ع��ة ب��ال�ع��ر���س ال �ع��امل��ي الأول ل�
Ilana ،’52 ،2018( Josephine Baker، the Story of an Awakening
 )Navaro، Englishبح�شور املخرجة ايانا ن��اف��ارو وبال�شراكة مع
�شفارة الوليات املتحدة الأمريكية الذي يعر�س ق�شة حياة اأول جنمة
عاملية � �ش��وداء ،ج��وزف��ني بايكر ،فتاة �شغرية ،فقرية م��ن مي�شوري،
ارتقت لتتوج ملكة على باري�س.
ك �م��ا ع ��ر� ��س ال��وث��ائ �ق��ي Maurice Béjart، l’âme de la danse
( ،)Henri de Gerlache، french ،’65 ،2017بال�شراكة مع ال�شفارة
ال�شوي�شرية .هذا الفيلم يوثق القدر الفريد مل�شمم الرق�س اخلارق،
م��وري ����س ب �ي �ج��ار ،م �ن��ذ ال �ط �ف��ول��ة ح �ت��ى و� �ش��ول��ه اإىل ن�خ�ب��ة امل �� �ش��ارح

العاملية .ت�ن��درج الن�شخة الرابعة م��ن  BAFFحت��ت ع�ن��وان «ال�غ��د»:
بداية التزام يف غد ال�شباب اللبناين� ،شرخة ب�شرورة حماية البيئة،
والوعي باأن اأخذ العرب من جتارب املا�شي ،هو �شرط �شروري لتغيري
الأمور يف امل�شتقبل.
ك��ان للمهرجان ه��ذا ال �ع��ام � �ش��راك��ات ج��دي��دة ،تتميز بالدينامية
واللتزام مع وزارة الرتبية والتعليم العايل لربنامج BAFF @ Schools
 ،2018حيث ُت�شاهم اأي�ش ًا �شفارة الوليات املتحدة ،و�شفارة �شوي�شرا
�ي ،ما يف حياة» (Pas d’Eau، Pas de
يف ب��ريوت ،مع حملة «م��ا يف م� ّ
)Vie؛ ومع وزارة ال�شياحة ب�شل�شلة من الأفام الوثائقية حول الرتاث
الوطني ،ويف كل عام� ،شيتم اختيار فيلم ون�شره من قبل املهرجان،
يف لبنان ويف اخلارج.
كما يقدم  BAFFخم�س اأم�شيات يعود ال��ري��ع فيها اإىل جمعيات
غ� ��ري ح��ك��وم��ي��ة ي �ت �� �ش��ام��ن م �ع �ه��ا وه � � ��يAFEL، Brave Heart، :
 ،Myschoolpulse،The Youth of the Order of Maltaو.CAP-HO
يف كلمتها قالت األي�س مغبغب كرم« :بال ّرغم من الو�شع ال�شعب
ال�شائد يف لبنان ،خ�شو�ش ًا من ناحية التدهور البيئي وارتفاع ن�شبة
ّ
يحفز
ال�ت�ل� ّوث ،يبقى ال�ف��نّ امل�ح� ّرك الوحيد ،اجلميل وال ّنظيف ال��ذي
ال ّنا�س على التغيري».

