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 را�ةتحت التي تنضوي  بنسخته السا�عة، ٢٠٢١ تشر�ن الثاني ١٨في  ،الفّن�ة الوثائق�ةلألفالم �عود مهرجان بیروت 
 !الوحي

 
�شهدون، فإّنهم  ،في تار�خهم المعاصر، وجود�ة وس�اس�ة و�قتصاد�ة�أسوأ أزمة الوقت الذي �مّر ف�ه اللبنانیون في 

و�عض المعارك  �ةالثورات الفنّ  یتذّ�رأن  في نسخته السا�عة BAFFمهرجان رغب  .عاجز�ن، هجرة ش�اب جماع�ة
فتحوا لهموا ثّم ومهندسون وراقصون في العالم أجمع؛ الذین أ انون تشكیلیون فنّ التي قام بها مخرجون و  ثقاف�ة الكبیرةال

 الطر�ق أمام تغییرات �بیرة.
 

، ثّم في األشرف�ة ، على مسرح مونو٢٠٢١تشر�ن الثاني  ٢٨إلى  ١٨سنة �املة، من مدة تّد على �م برنامج وعبرلذا 
 الفّن�ة الوثائق�ةلألفالم مهرجان بیروت فإنَّ  ،نترنتعبر اإل ٢٠٢٢تشر�ن األّول  ٣٠ حتى ٢٠٢١ل �انون األوّ  ١٢من 

 ؛وسو�سرا و�س�ان�ا و�لج�كا ومعهد غوت�ه األمیر��ة حدةاألمم المتّ  اراتسفالمعهد اإل�طالّي الثقافّي، ، نیثقافیال هءاوشر�
 جاهدین مساعیهم ون �ضمّ ، القادمون من أماكن مختلفة، ءشر�اهؤالء المستقبل أفضل. عن  ال�حث�الكاملة  تهمثقیؤّ�دون 
ال �مكن لإلفالس المادّي أن یتحّول  .سائدوالبؤس ال الكآ�ة �الرغم من جوّ  في استمرار الح�اة الثقاف�ة في لبنان؛ للمشار�ة

 مجتمع بدون ثقافة. ل�س منألّنه إلى إفالس فكرّي؛ 
 

 الطر�قة الفضلى لنشر هذا الوحي.هي وحي، والسینما  الفنّ 
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إقفال صاالت السینما الواحدة  وراء�انت أس�اب �ّلها ، ٢٠٢٠آب ٤في المزدوج  االنفجارالو�اء والفشل االقتصادّي، ثّم 
 .مًعاواجتماعّي في آن  ثقافيّ  مد،األ طو�ل منذ سنتین، واللبنانیون مدانون �عزلٍ تلو األخرى. 

مهرجانالنسخة السا�عة من والدول�ة؛ هذه المحل�ة المخرجون والممّثلون إلى جمهورهم و�لى أحدث اإلنتاجات �فتقر 
BAFFلبنان.أنحاء صاالت في �ّل الالسا�ع إلى  لفنّ ل ملّحة ، تطالب �عودةإلى السینمافي قسم �بیر منها  خّصصة، الم 

 ،حول الفیلممناقشات ق�ام نترنت، رض، سواء �ان �شكل حضورّي أم عبر اإلع�عد �ّل  BAFFمهرجان �قترح منّظمو 
طوال هذه السنة مع جورج عر�ید،  الثقاف�ة تتنّوع اللقاءات .من جهة أخرى  خي الفنّ ومؤرّ  من جهة تدور بین الحضور

 ؛لمى ت�ان، تار�خ الموس�قى ؛اك، تار�خ السینماماي الكوسا وهادي ز�ّ  ؛�ارولین حاتم، تار�خ الرقص ؛تار�خ الهندسة
 �كانس، تار�خ الفّن.افیلیب ت-وأل�س مغ�غب �رم وجان فینسان �ارت�فال

لألفالم مهرجان بیروت �رامة اإلنسان، �سّر منّظمو  أجلمن �جد طر�قه إلى القلب إّال عبر الكفاح أخیًرا، وألن الفّن ال 
، دار جمع�ة الطفل  ONGغیر الحكوم�ةإلى المنظمة  مسرح مونو فيتذاكر المب�عات  أر�احتقد�م جم�ع  الفّن�ة الوثائق�ة

التذاكر  .الذین أسیئت معاملتهم األطفال الفقراء وتر��ة ، التي أص�حت مرجًعا في لبنان في مجال حما�ةAFEL اللبنان�ة
 ل ل. ٣٠٠٠٠ و�بلغ سعر التذ�رة الواحدة ،متوافرة عند مدخل المسرح قبل العروضات

 ، �ّلها مّجان�ة.٢٠٢١�انون األّول  ١٢ إبتداًء مننترنت، عبر اإل العروضات
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 النسخة السا�عة.أفالم 
 

 ، األفالم التال�ة:بیروت –المعهد الثقافّي اإل�طالّي �االشتراك مع  ،BAFFمهرجان �قّدم
 The Truth About the Dolce Vita )دق�قة، إخراج غ�سیبي بیدیرسولي) ٨٣، ٢٠٢٠ 

 The Most Beautiful Boy in the World )دق�قة، إخراج �ر�ستینا لیندستروم و�ر�ست�ان بیتري) ٩٣، ٢٠٢١ 

 Tintoretto, the Man who Killed Painting)إرمینیو بیرو�ودق�قة، إخراج  ٩٦، ٢٠١٩( 
Première internationale 

 Inside the Uffizi )دق�قة، إخراج �ور�نا بیلز، أنر�كي سانشیز النش) ٩٦، ٢٠٢٠ 
 Arcimboldo, the Portrait of an Audacious Man)دق�قة، إخراج بونوا فیل�شي) ٥٢، ٢٠٢١ 

 La Rivoluzione siamo noi)فر�ش�ا) �ادق�قة، إخراج إیالر  ٨٣، ٢٠٢٠ 

 Fellini fin mai )دق�قة، إخراج أوجینیو �ابوشیو) ٩٠، ٢٠٢٠ 

Alida )إخراج م�مو فیرد�سكا)ائقدق ١٠٤، ٢٠٢٠ ، 
 

 

 ، األفالم التال�ة:سفارة األمم المتحدة األمیر��ة�االشتراك مع  ،BAFFمهرجان �قّدم
 Oscar Micheaux, the Superhero of Black Filmmaking )دق�قة، إخراج فرانش�سكو ز��ال) ٨٣، ٢٠٢١ 

 Charlie Chaplin, the Genius of Liberty)دق�قة، إخراج إ�ف جوالن) ١٤٥، ٢٠٢٠ 

 Ailey )و�نیو جمیلةإخراج دق�قة،  ٨٢، ٢٠٢١( 
 Beijing Spring )أندي �وهین وجایالن روسدق�قة، إخراج  ١٠٠، ٢٠٢٠( 

 Betty Boop Forever )لیر دوغيدق�قة، إخراج  ٥٢، ٢٠٢٠�( 
 Looking for Al Pacino )ات�ست بیروتیي)-دق�قة، إخراج جان ٥٢، ٢٠٢١� 

 
 ، األفالم التال�ة:اللبنانيّ  همعهد غوت��االشتراك مع  ،BAFFمهرجان �قّدم

 Omar Sharif, the Life of a Nomad )دق�قة، إخراج جاشا هانوفر) ٥٢، ٢٠٢٠ 

 Rivalry in Music: Stravinsky vs Schoenberg)دق�قة، إخراج سیلفي �ورستن) ٥٢، ٢٠٢١ 

 Karajan, Portrait of a maestro)دق�قة، إخراج س�غر�د فالتن) ٥٢، ٢٠١٩ 
 Keep Moving)دق�قة، إخراج ساالر غازي) ١٣٩، ٢٠٢١ 

 
 التال�ة:األفالم  ،سفارة سو�سرا�االشتراك مع  ،BAFFمهرجان �قّدم

 The Zurich Affair )إخراج جین نو�یر)ائقدق ١٠٥، ٢٠٢١ ، 
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 Gateways to New York )و�تز دق�قة، إخراج مارتن ٥٢، ٢٠١٨( 
 Of Cats, Dogs & Art)دق�قة، إخراج أنكا شمید) ٥٢، ٢٠٢١ 

 
 

 :ینالتالی فیلمین، السفارة بلج�كا�االشتراك مع  ،BAFFمهرجان �قّدم
 The Man who Sold his Skin )دق�قة، إخراج �وثر بن هان�ا) ١٠٠، ٢٠٢٠ 

 La Tentation du réel)مو جواش�م ثو دق�قة، إخراج جیروم الفون و  ٦٦، ٢٠٢٠( 
 

 ، الفیلمین التالیین:سفارة إس�ان�ا�االشتراك مع  ،BAFFمهرجان �قّدم
 Generaciòn: Buñuel, Lorca, Dalí)وألبیر مونتون) دق�قة، إخراج جاف�ه إس�ادا ٧٥، ٢٠١٨ 

 Jaume Plensa, Can you Hear Me ? )ستیروس)�دق�قة، إخراج بیدرو �ال ٧٥، ٢٠٢٠ 

 
 فضًال عن:

Aalto )إخراج فیر�ي سوتاري)دقائق ١٠٣، ٢٠٢٠ ، 
 Un message du temps de l’exil دق�قة، إخراج برهان علو�ة) ٦٠، ١٩٩٠(  

 Il ne suffit pas que Dieu soit avec les pauvres)دق�قة، إخراج برهان علو�ة) ٧٠، ١٩٧٨ 
  The Blue Inmates )ز�نة د�اشدق�قة، إخراج  ٧٥، ٢٠٢٠( 

 

 مراجعة البرنامج في الملحق.الرجاء 
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 مواعید النسخة السا�عة من المهرجان.
 

 علىالساعة السادسة في تشر�ن الثاني  ١٨السا�ع، یوم األر�عاء  مهرجان بیروت لألفالم الفّن�ة الوثائق�ة ُ�فَتَتح •

 التكر�م حفل �قّدمو ، الحدیثة ، أب السینما اللبنان�ة)٢٠٢١ – ١٩٤١برهان علو�ة (ل تكر�مٌ  �رافقهو  ،مسرح مونو

أر�ع  .دق�قة، إخراج برهان علو�ة ٥٢، ١٩٨٩ ،Lettre d’un temps d'exil فیلمالعرض  ذلك یلي .اكهادي ز�ّ 

�ع�شان في �ار�س...  وهماو�ر�م، صحافّي عاطل عن العمل،  ،: عبد هللا، فرد سابق في المیل�ش�اشخصّ�ات

 لم یتعارفوا �ّلهمرزق هللا، �ائع سّ�ارات، �مارس تجارته في برو�سیل... نس�م، جّراح، استقّر في ستراسبورغ. 

  الراوي وذاكرته.�جمعهم صوت إّنما  ال را�ط بینهم غیر المنفى.و ؛ ایومً 

 لكّل الناس". ي"ناد جمعّ�ة �االشتراك مع
 

 
 )٢٠٢١ – ١٩٤١برهان علو�ة (
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شتراك مع بلد�ة بیبلوس، ، �االBAFFمهرجان تنظ�م  في بیبلوس، اكهادي ز�ّ  للمخرج اللبنانيّ  ٳستعادي عرض •

و�راكیب �راجیب. مختارات من س�عة أفالم للمخرج اللبنانّي، أفالم   CLAC المر�ز الثقافّي البلدّي في بیبلوسو 

تشر�ن الثاني  ٢١و ٢٠و ١٩عرض في المر�ز الثقافّي البلدّي، في السوق القد�م، في ، تُ قصص خ�ال�ةوثائق�ة و 

  الثامنة حتى الساعة العاشرة. الدخول مّجانّي.، من الساعة ٢٠٢١

Honeymoon 58   دق�قة) ١٥، ٢٠١٣(٥٨هاني مون 
104 rides   دق�قة) ٨٢، ٢٠١٧( �ا عمري 

Beyrouth points de vue  دق�قة) ٣٢، ٢٠٠٠( بیروت وجهات نظر 
Marcedes دق�قة) ٦٨، ٢٠١١( مارسیدس 

Le Liban à travers le cinéma   دق�قة) ١٥، ٢٠٠٣( لبنان من خالل السینما 
Cinéma de guerre au Liban   دق�قة) ٣٢، ٢٠٠٣( سینما الحرب في لبنان 

Une leçon d'histoire دق�قة) ٥٢، ٢٠١١( درٌس في التار�خ 
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العرض األخیر  اكز�ّ  مؤتمر یل�ه توق�ع �تاب هاديمسرح مونو،  علىتشر�ن الثاني الساعة الرا�عة  ٢٢ثنین اإل •

 ٢٥*٣١صفحة،  ٦١٨( The Last Screening, a Biography of Cilama Tripoliسیرة سیَلما طرابلس

وسقوطها مع  "سیالما" وتطّورهارتقاء اهذا الكتاب یروي . ل ل) ٣٥٠٠٠٠، ZAC أفالم ، منشورات٢٠٢١سم، 

 وأفالمها ونجومها... روا�اتهامعابدها وطقوسها و 

 

 .دق�قة، إخراج ز�نة د�اش ٧٥، ٢٠٢٠، The Blue Inmates تشر�ن الثاني الساعة الثامنة، عرض فیلم ٢٨األحد  •

وهي من خالل أوجاعهم، في فیلمها الوثائقّي الثالث، تعالج المخرجة موضوع المرضى عقل��ا في السجون اللبنان�ة، 

 لبنان. بلدها �ّل الذین �شرذمون  ناديت

بهدف  BAFFمهرجان ، تّم ابتكارها حدیًثا من قبل سنو�ةائزة ج «Les «Lucioles d’Or الذهب�ةیراعات لا
�عد العرض إلى ز�نة د�اش،  هذه الجائزة مقدَّ سوف تُ و  .اللتزامهّن تجاه المجتمع المدنيّ  اللبنان�اتمكافأة النساء 

سةالممّثلة وا  .يّ العالج جمع�ة تعمل من أجل المسرح، وهي  Catharsisلمخرجة ومؤسِّ
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 ،نترنتالسا�ع عبر اإل  الوثائق�ةمهرجان بیروت لألفالم الفّن�ة إطالق ، الثامنةالساعة في  �انون األّول ١٢ حداإل •

تل�ه مناقشة مع المخرجة حول ابتكار  ،دق�قة، إخراج �لیر دوغي ٥٢، Betty Boop Forever٢٠٢٠  مع عرض فیلم

 في عالم السینما. ماتالنج

 
 

 
Omar Sharif © Alamy. 

 
نترنت مع عرض عبر اإل الفّن�ة الوثائق�ة لألفالم السا�ع مهرجان بیروتختام ، ٢٠٢٢تشر�ن األّول  ٣٠األحد  •

حول و�دور دق�قة، إخراج برهان علو�ة،  ٧٠، ١٩٧٨،  Il ne suffit pas que Dieu soit avec les pauvresالفیلم

طوال ح�اته المهن�ة، تحدیث التقالید الهندس�ة  ،ذي حاول)، الّ ١٩٨٩-١٩٠٠المهندس المصرّي حّسان فتحي (

م. یلي العرض لقاء مع جورج �ات التقدّ متطلّ في مصر محاوًال إظهار إمكان�ة تغییر المعارف المحل�ة وتلب�ة 

  الهندسة المعمار�ة. مجال عر�ید، مؤّرخ في 

 
 

 ! متصّرفك تحت دائًما هوو  بهذا المهرجانأن تستمتعوا  BAFFمهرجان یتمّنى فر�ق 
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