v

بالغ صحفي
مثانية أفالم تعرض ألول مرة يف القاعات املغربية

الدورة السابعة والعرشون ألسابيع الفيلم األورويب باملغرب
من  11نونرب إىل  3دجنرب  2019مبراكش والدارالبيضاء وطنجة والرباط
باقة مختارة من األفالم تعكس حيوية وتنوع وثراء السينام األوروبية
الرباط 23 ،أكتوبر .2019
أسابيع الفيلم األورويب التي القت إقبا ًال واسعاً منذ انطالقها سنة  1991تعود إىل جمهورها من  11نونرب إىل  3دجنرب مبراكش والدارالبيضاء
وطنجة والرباط .وكانت الدورة السادسة والعرشون قد استقطبت ما يفوق  12.000متفرج مؤكدة بذلك نجاح هذه املبادرة الثقافية التي
ينظمها االتحاد األورويب يف املغرب لفائدة محبي السينام يف املغرب .هذه السنة ،تقرتح أسابيع الفيلم األورويب عرض مثانية أفالم من تلك
التي اختريت أو توجت أو هام معا ًيف املهرجانات والتظاهرات السينامئية الدولية األكرث عراقة وكذا ثالثة أفالم قصرية من جنوب املتوسط.
برمجة هذه السنة ( )2019ستكون حافلة باللحظات القوية .ويف هذا الصدد تقول السيدة كالوديا فيداي ،سفرية االتحاد األورويب يف املغرب:
«إن نجاح أسابيع الفيلم األورويب يف استقطاب أعداد متزايدة من املتفرجني يف الرباط والدارالبيضاء ومراكش وطنجة مرده الجودة التي نحرص
دامئا عىل توفرها يف األفالم التي نعرضها وحرصنا عىل تقديم أفضل ما تنتجه السينام األوروبية» .يف افتتاح هذه التظاهرة ،سيكون للجمهور
موعد مع املمثلة الكبرية «كاترين دونوف» يف فيلم «الحقيقة» ملخرجه «هريوكازو كوري-إيدا» تتقمص فيه دور ممثلة مشهورة ُم ِسنة سليطة
اللسان ،فصيحة الكالم .هذا الفيلم الذي قُ ِّدم يف مهرجان البندقية األخري يضم كذلك ضمن ممثليه «جولييت بينوش» التي اشتغلت مع «كاترين
دونوف» ألول مرة وكذا «إيثان هووك» و«لوديفني سانيي».
كام سيلتقي الجمهور هذه السنة مع عميد السينام االجتامعية «كني لوتش» من خالل فيلم يتناول فيه موضوعاً من مواضيع الساعة أال هو
أمناط الشغل الجديدة عرب التطبيقات االلكرتونية عىل شاكلة «أوبري»« .آسفون ،مررنا لكن مل نجدك» فيلم سيايس قوي يهز املشاعر نال إعجاب
جمهور مهرجان كان يف ماي املايض.
فيلم «الخائن» الذي اختارته إيطاليا لتمثيلها يف مهرجان األوسكار ملخرجه «ماركو بيلوكيو» يروي قصة عن املافيا مستوحاة من أحداث واقعية.
هذا الفيلم يسجل عودة قوية ألحد أهم السينامئيني األوروبيني املعارصين.
من ضمن األفالم القوية املعروضة يف دورة هذه السنة ،فيلم «كبار يف الغرفة» للمخرج األسطوري «كوسطا كافراس» .هذا الفيلم املقتبس من
رواية «يانيس فاروفاكيس» الناجحة يتيه بنا بشكل مثري يف دواليب السلطة .من خالل هذا الفيلم ،يقوم املخرج كوسطا كافراس بتحليل عميق
لألزمة اليونانية.

فيلم «اململكة» للمخرج «رودريغو سوروكويني» يتناول بدوره موضوعاً سياسياً ولقد حصل عىل سبع جوائز يف الدورة األخرية لجوائز «كويا»
بإسبانيا ،مبا فيها جائزة أحسن مخرج وأحسن ممثل .هذا الفيلم السيايس املثري يجعل من «رودريغو سوروغويان» أحد أهم املخرجني يف شبه
الجزيرة اإليبريية.
مفاجئة سارة تأتينا هذه السنة من الدامنارك من خالل فيلم «املذنب» .هذا الفيلم األول ملخرجه الذي يعتمد عىل عنرصي اإلثارة والتشويق
يغوص بنا يف عامل رشطة النجدة بشكل يحايك الواقع.
« يوم أبيض» فيلم سويدي متفرد للمخرج «هلينور باملاسون» عن الحداد والثأر .نال جائزة املوهبة الصاعدة خالل األسبوع الدويل للنقد يف
الدورة األخرية ملهرجان كان.
فيلم «بيني» للمخرجة «نورا فينكشيد» حاز عىل جائزة «ألفريد باور» يف مهرجان برلني األخري .هذا الفيلم املؤثر الذي يروي قصة طفولة
متدهورة تم اختياره لتمثيل أملانيا يف جوائز األوسكار.
فضال عن األفالم الطويلة ،يقرتح برنامج هذه السنة ثالثة أفالم قصرية من جنوب املتوسط قاسمها املشرتك هو املغرب الكبري ويتعلق األمر باألفالم
القصرية التالية« :باب سبتة» لراندا معرويف و«بطيخ الشيخ» لكوثر بنهنية و«نادي نفتة لكرة القدم» للمخرج «إيف بيا».
«أسابيع الفيلم األورويب» مبادرة لبعثة االتحاد األورويب باملغرب هدفُها التعريف باألعامل السينامئية األوروبية الناجحة التي تعكس نظرة أشهر
املخرجني األوروبيني إىل واقع أورويب يتسم بالتنوع .ولقد دأبت بعثة االتحاد األورويب باملغرب عىل تنظيم هذا الحدث منذ  1991بالتعاون مع
سفارات الدول األعضاء يف االتحاد األورويب ومعاهدها الثقافية باملغرب و برشاكة مع املركز السيناميئ املغريب واملعهد العايل للفنون البرصية
مبراكش وسينام كوليزي مبراكش والخزانة السينامئية بطنجة وسينام الريف بالدار البيضاء وسينام النهضة بالرباط.

تنظم أسابيع السينام األوروبية باملدن التالية:
مراكش :من  11إىل  18نونرب بسينام كوليزي (العروض عىل الساعة )19:00
الدارالبيضاء :من  13إىل  20نونرب بسينام الريف (العروض عىل الساعة )20:00
طنجة :من  17نونرب إىل  24نونرب بسينام الريف (العروض عىل الساعة )19:00
الرباط :من  26نونرب إىل  03دجنرب بسينام رونيسونس (عرضان كل يوم ،األول عىل الساعة  18:30والثاين عىل الساعة )21:00

الربنامج وملخصات األفالم ومقتطفات منها متاحة عىل املوقع:
www.film-europeen.ma

تابعوا أسابيع الفيلم األورويب عىل  Facebookو

twitter

