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اإفتتاح مهرجان بريوت لالأفالم الفنية الوثائقية

افتتح «مهرجان بيروت لألفالم
الفنية الوثائقية» (Beirut Art
 )Film Festival - BAFFدورته
اخلامسة ،بعد مــرور شهر ونصف
عــلــى إعـــــالن الــنــســخــة اخلامسة
مــنــه ،على رغــم األوضــــاع الصعبة
التي مير بها لبنان ،أمس في قاعة
بــطــحــيــش  -اجلــامــعــة األميركية
فـــي بـــيـــروت بــعــنــوان «التغيير»،
فــي حضور مــديــرة املعهد الثقافي
اإليــطــالــي مــونــيــكــا زيــكــا ،األستاذ
املــســاعــد فــي قــســم عــلــم االجتماع
واألنــثــروبــولــوجــيــا والــــدراســــات
اإلعالمية في اجلامعة األميركية في
بيروت جوش ل .كارني ،ومؤسسة
املهرجان أليس مغبغب كرم ،أعضاء
جلنة املــهــرجــان :مــاريــا شختورة،
ثــريــا كـــرم وعــلــيــا كـــرم ،فــي حضور
ممثلني لرعاة املهرجان والشركاء
الثقافيني.
انــطــلــق املــهــرجــان بــعــرض فيلم
Leonardo،
the Works
لـــيـــونـــاردو ،األعـــمـــال (85 ،2019
دقـــيـــقـــة/EOS ،فيل غرابسكي،
باإلنكليزية والفرنسية واإليطالية،
تــرجــمــة فــرنــســيــة).هــذا الفيلم هو
رحلة حصرية تسبر أغوار كل لوحة
منسوبة إلــى لــيــونــاردو دا فينشي
بنوعية فائقة الدقة ،عالية الوضوح
( )Ultra HDغير مسبوقة على
اإلطــــالق .فــي هــذه الــرحــلــة ،نرافق
خــبــراء وأمــنــاء متاحف ومؤرخني
عــاملــيــني فــي اســتــعــراضــهــم ألشهر
أعــــمــــال دا فــيــنــشــي ومـــــن بينها
لوحات :موناليزا ،والعشاء األخير،
والــســيــدة مــع قــاقــم (Lady with

مشاركون في افتتاح املهرجان
 ،)an Ermineومــخــلــص العالم
( )Salvator Mundiوغيرها.
وقــــالــــت مــغــبــغــب كــــــرم« :هــــذه
اإلنــــطــــالقــــة الـــصـــعـــبـــة لــــلــــدورة
اخلامسة ملهرجان بــيــروت لألفالم
الــفــنــيــة الــوثــائــقــيــة؛ فـــي الظروف
األكثر صعوبة التي نعيشها؛ هذه
اإلنطالقة ،نريدها ونعلنها مشاركة
في ثورة اللبنانيات واللبنانيني في
سبيل وطنهم ومستقبل أبنائهم.
رغم التراجيديا التي تعصرنا عندما
نـــرى شــبــابــنــا يــنــتــحــرون هــربــا من
ذل الفقر ،نصر عبر هــذه العروض
على إظهار ما يختزنه بنات بالدي
وابناؤها من طاقة وجمال وإبداع؛

عبر مشاركتهم في التكرمي العاملي
لكبير من مبدعي عصر النهضة».
مـــواعـــيـــد عــــــروض األفـــــــالم في
اجلــامــعــة األمــيــركــيــة فـــي بيروت
 الـــعـــروض مــجــانــيــة :اجلــمــعــة 6كانون األولComing Back to :
Lifeالساعة The Great ،7،00
Buster - A Celebration
الساعة 7،50
اإلثـــــــــــــنـــــــــــــني  9كـــــــــانـــــــــون
األولBackstag Vienna State:
 Operaالساعة  ،7،00الثالثاء 10
كــانــون األولJohn Ford، the:
Man who Invented America
الـــســـاعـــة Vertigine ،7،00

الـــســـاعـــة Hitchcock ،8،10
 Confidentialالساعة 8،20
األربــعــاء  11كــانــون األولThe:
Unanswered Ives - Pioneer
 of American Musicالساعة
Degas: Passion for ،7:00
 Perfectionالساعة 8،00
اجلمعة  13كانون األولAmon:
Amarth. The Pursuit of
Years in the 25 :Vikings
 Eye of the Stormالساعة
Mourad Merzouki، ،3،30
l`alchimiste de la danse
الساعة  Vertikal ،7،00الساعة
.8،50

