v

بالغ صحفي
«كوستا كافراس» يف مراكش مبناسبة أسابيع الفيلم األورويب

املخرج «كوستا كافراس» يقدم فيلمه « كبار يف الغرفة» للمشاهدين ويلقي ماسرتكالس أمام الطلبة

الرباط 08 :نونرب .2019
سيقدم أستاذ السينام األوروبية الكبري «كوستا كافراس» فيلمه األخري «كبار يف الغرفة» يوم الخميس  14نونرب بسينام كوليزي مبراكش
وستعقب العرض مناقشة مع جمهور أسابيع الفيلم األورويب .كام سيحل املخرج يوم  15نونرب باملدرسة العليا للفنون البرصية مبراكش
إللقاء محارضة أمام طلبة السينام املنتسبني للمدرسة وجامعة القايض عياض.
بدعوة من االتحاد األورويب باملغرب ،ستكون للمخرج الفرنيس اليوناين فرصة الحوار مع الجمهور حول عمله األخري املستوحى من رواية
«يانيس فاروفاكيس» التي تدور أحداثها حول األزمة اليونانية حيث يأخذنا الكاتب بشكل مشوق يف رحلة عرب كواليس السلطة .يف هذا
الفيلم ،يقوم «كوستا كافراس» بترشيح دقيق لألزمة التي حلت باليونان خالل السنوات األخرية .للتذكري ،فيلم «كبار يف الغرفة» قُدم هذه
السنة مبهرجان «كان» الدويل خارج املنافسة.

ولد «كوستا كافراس» يف اليونان عام  ،1933ذهب إىل باريس للدراسة عندما بلغ 22
سنة حيث كان يعترب نفسه مهاجرا اقتصاديا .تسجل يف جامعة الرسبون قبل ان يلتحق
باملعهد العايل للدراسات السينامئية .ملا حصل عىل شهادته من هذا املعهد ،اشتغل
كمساعد مخرج إىل جانب ثلة من كبار املخرجني.
أخرج فيلمه الطويل األول «مقصورة القتلة» سنة  1965وقد القت أفالمه الالحقة
نجاحا كبريا .حصل فيلمه «زِد» عىل جائزيت أوسكار سنة  1969وعىل جائزتني مبهرجان
كان وعىل إثنى عرش جائزة أخرى .من خالل أفالمه السياسية ،تطرق كوستا كافراس
الذي كان يتنقل بني فرنسا والواليات املتحدة لعدة قضايا شائكة .أخرج كافراس 20
فيلام نذكر منها عىل سبيل الذكر «رجل زائد» «فرقة خاصة»« ،املختفي» (الحائز عىل
السعفة الذهبية وجائزة أحسن ممثل لجاك ليمون يف مهرجان كان لسنة ،)1982
«هانا يك»؛ «اليد اليمنى للشيطان» «االعرتاف» «حالة حصار» «اجتامع عائيل»
«الجحيم الصغري» «املدينة املجنونة» «صندوق املوسيقى» «آمني» «املقصلة» «جنة
الغرب» «الرأسامل» وأفالم أخرى.
سيتم عرض «كبار يف الغرفة» خالل الدورة السابعة والعرشين ألسابيع الفيلم األورويب أيام  14نونرب بسينام كوليزي مبراكش و 16نونرب
بسينام الريف بالدارالبيضاء و 20نونرب بسينام الريف بطنجة و 29نونرب بسينام النهضة بالرباط.
«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 .ستمتد أسابيع الفيلم األورويب من  11نونرب إىل  03دجنرب مبراكش والدارالبيضاء
وطنجة والرباط .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

تباع التذاكر بالقاعات  10 :درهم للتذكرة  50 /درهم ألسبوع  25 /درهم لألسبوع للطلبة
الربنامج وملخصات األفالم ومقتطفات منها متاحة عىل املوقعwww.filmeuropeen-maroc.com :
تابعوا أسابيع الفيلم األورويب عىل  Facebookو twitter

