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Film فيلم

 حبيب شحادة حنا-قصتنا

20:00

)٢٠١٨( أنا لست ساحرة

Our Story - Habib
Shehadeh Hanna

I’m not a Witch (2018)

Artist Talk حديث فنان

ماريا نيمشكو

Marija Nemcenke

Film فيلم

)١٩٨٣( الجنوب

El Sur / The South (1983)

22

Artist Talk حديث فنان

حديث مع رائدة طه

18:00

Talk with Raeda Taha

27

Film فيلم

)١٩٩٤(  روين/ الغربان

18:00

Crows \ Wrony (1994)

29
18:00

Film فيلم

)١٩٩١( يوم صيف أكرث إرشاقا

A Brighter Summer Day
(1991)

04
18:00

08

05

17:00

Exhibition معرض

”افتتاح “املرفق

“The Facility” Opening

)١٩٧٠( منتزه العقاب

األرض اليوم

The Land Today

محارضة عن أرشيف الثورة
الفلسطينية

18:00

17:00

Film فيلم
Punishment Park (1970)

15

23

Lecture about The
Palestinian Revolution
Archive

”عرض ونقاش فيلم “النفط األبيض

Film فيلم

20

)٢٠١٣(  قصص من الشارع،تاشكَفا

18:00

)١٩٩٤( لندن

20:00

Taskafa, Stories of the
Street (2013)
London (1994)

30
17:00

18:00

)١٩٧٦( أرض املساء

20:00

Evening Land (1976)

)١٩٦٦( معركة الجزائر

18:00

 فيلم داخل التاريخ،معركة الجزائر
)٢٠١٧(

20:15

Film فيلم

19

)١٩٦٧( بعيدا ً عن فيتنام

18:00

)١٩٩٩( أناس جميلون

20:15

The Battle of Algiers
(1966)

22

)٢٠١٥(  حلم يقظة،الرتكة

Estate, a Reverie (2015)

18

The Battle of Algiers, a
Film within History (2017)

18:00

Film فيلم

Film فيلم

Far from Vietnam (1967)
Beautiful People (1999)

18:00

03

MARCH

30

Concert

MAY

عرض موسيقي

“White Oil” Film Screening
and Discussion

I was born but.. (1932)

عرض موسيقى

Concert

األلبوم الغنايئ األول لفرج سليامن

Faraj Suleiman’s First
Singing Album

18:00

عرض شعري موسيقي

A poetic musical
performance

 أسامء عزايزة وهيا-نكتة يف سريك
زعاترة

30
20:00

20
19:00

a Joke In a Circus - Asmaa
Azaizeh and Haya Zaatreh

أفالم قصرية

Short films

صائر غاب – راما مرعي

Is, gone- Rama Mar’i

 نور أبو-أأنا أقدم ما يف املتحف؟
عرفة

Am I the Ageless Object
at the Museum?- Noor
Abuarafeh

22
18:00

Lecture محارضة

التاريخ الشفوي واملستقبل
 سوزانا هينتي-الراديكايل

10
18:00

Oral History and Radical
Future- Suzannah Henty

Film فيلم

)١٩٩٧( أطفال السامء

Children of Heaven (1997)

عرض موسيقى الكرتونية

Electronic Music Concert

18:00

17

الكرتوسطني

20:00

Film فيلم

19

Electrosteen

)١٩٦٢( طفولة إيفان

Ivan’s Childhood (1962)

2019

12

06

Film فيلم

)١٩٦٨( ذكريات التخلف

Memories of
Underdevelopment
(1968)

17

18:00

 مهرجان-عرض خيال الظل
الكمنجايت

18

الهدية

18:00

Shadow Puppetry- Al
Kamandjati Festival

The Gift
Film فيلم

)١٩٣٦( األزمنة الحديثة

Modern Times (1936)

إطالق كتاب

Book Launch

املؤقتية الدامئة – اليساندرو
بيتي وساندي هالل

13
17:00

Permanent
TemporarinessAlessandro Petti and
Sandi Hilal

عرض موسيقي

Concert

 شادي زقطان- السريك

Circus - Shadi Zaqtan

Film فيلم

)٢٠١٥( يف رأيس دوار

A Roundabout in my Head
(2015)

Film فيلم

15

)2000( 1871 كومونة باريس

La Commune (Paris, 1871)
(2000)

18:00

06

04

12:00

20:00

Film فيلم

24

03

APRIL

)١٩٣٢( ...ولدت ولكن

26

JUNE

Film فيلم

)٢٠١٧( زاما

Zama (2017)

10

18:00

18:00

20:00

2019

آذار

20

London (1994)

20:00

Director: Patrick Keiller| UK|
85 mins.
Film Language: English
A side of London rarely
experienced by tourists is
seen in this austere mix of
narrative film and documentary.
The filmmaking team behind
Robinson in Space returns
to the capitol of the United
Kingdom to find out how much
a modern city can change in the
short window of seven years.
Upon returning to London to
tour the city with his long-time
lover Robinson, a mysterious
traveller (Paul Scofield, heard
only in voice-over) sets his
sights on a series of fascinating
historical locales made famous
by such popular authors as
Edgar Allen Poe and French
poet Charles Baudelaire. In
their journeys through city
streets once brimming with
vitality, the traveller soon finds
that London has become but
a shadow of its former glory
due to the damaging effects of
pollution, IRA bomb scares and
urban decay.

Estate, a Reverie
(2015)

18:00

ِ َّ
 ُحلم يقظة،التكَة
)2015(

Director: Andrea Luka
Zimmerman| Norway| 83 mins.
Film language: English
Estate, a Reverie is a spirited
celebration of extraordinary
everyday humanity. Filmed
over seven years, Estate, a
Reverie reveals and celebrates
the resilience of residents who
are profoundly overlooked
and stereotyped by media
representations and wider social
responses. Interweaving intimate
portraits with the residents’
own historical re-enactments,
landscape and architectural
studies and dramatised scenes,
the film asks how we might resist
being framed exclusively through
class, gender, ability or disability,
and even through geography.

آذار

)1994( لندن

|  باتريك كيلر| اململكة املتحدة:املخرج
 دقيقة85
 اإلنجليزية:لغة الفيلم
ً الذي يُ َعدّ مزيجاً بديال،يشاهَد يف هذا الفيلم
جانب
ٌ ،ومقتضباً من فيلم روايئ وفيلم وثائقي
 ويعود فريق.من لندن نادراً ما يراه الس ّياح
مخرجي الفيلم الذي أخرج فيلم “روبنسون يف
الفضاء” إىل عاصمة اململكة املتحدة ليكتشفوا
التغي الذي ميكن أن يطرأ عىل مدينة
ّ مقدار
حديثة يف غضون فرتة وجيزة ال تتعدّ ى سبعة
 حيث يضع ر ّحالة يكتنفه الغموض،أعوام
 الذي ال يُسمع له صوت،(وهو بول سكوفيلد
 بعد أن عاد،)إال من خالل صوت ُمصا ِحب
أدراجه إىل لندن وجاب املدينة مع روبنسون
 سلسلة، نُصب عينيه،الذي أح ّبه طيلة حياته
ّ من املواقع التاريخية
الخلبة التي خلّدها
 مثل إدغار أالن،وأذاع صيتها كُ ّتاب معروفون
 ورسعان ما. والشاعر الفرنيس شارل بودلري،بو
 خالل رحالته مع روبنسون،يكتشف الر ّحالة
،ًيف شوارع لندن التي كانت تنبض بالحياة يوما
أن هذه املدينة مل تَ ُعد سوى طيف ملجدها
 بسبب اآلثار املد ّمرة التي خلّفها،التليد
 والخوف من القنابل التي يزرعها،التلوث
 وتردّي املحيط،الجيش الجمهوري األيرلندي
.الحرضي

آذار

22

|  أندريا لوكا زميرمان | الرنويج:املخرج
 دقيقة83
 اإلنجليزية:لغة الفيلم
ِ َّ يعب فيلم
 عن احتفال ّية، ُحلم يقظة،التكَة
ِّ
حامس ّية بالسامت اإلنسانية االستثنائية التي
 الفيلم الذي.نشهدها يف حياتنا اليومية
 يكشف الّلثام،ُص ِّور عىل مدى سبعة أعوام
عن صمود السكان الذين تتجاهلهم الصور
التي متثِّلهم يف وسائل اإلعالم واالستجابات
 وتقدِّ مهم يف صور منطية،األعم
ّ االجتامعية
 الذي ينسج، ويتساءل الفيلم.إىل حد بعيد
لوحات متآلفة تعرض إعادة التمثيالت
 واملناظر،التاريخية التي ميلكها السكان
 واملشاهد، والدراسات الهندسية،الطبيعية
تيس لنا أن
ِّ  عن الطريقة التي،الدرامية
نقاوم تأطرينا تأطرياً حرصياً من خالل الطبقة
،أو النوع االجتامعي أو القدرة أو العجز
.وحتى من خالل الجغرافيا

2019 مرشوع «خارج الرؤية» – رام الله دوك

19

 عدنية شبيل:القيمة

23.3.2019

– 18.3.2019

آذار

Director: Gillo Pontecorvo |
USA | 121min

)1999( أناس جميلون

Beautiful People (1999)

Film language: French and
Arabic, English subtitles

20:15
Director: Jasmin Dizdar | UK | 107
mins.

One of the most
influential political
films in history, The
Battle of Algiers by
Gillo Pontecorvo vividly
recreates a key year in the
1950s in the tumultuous
Algerian struggle for
independence from
French occupation.
As violence escalates
on both sides, children
shoot soldiers at pointblank range, women
plant bombs in cafés and
French soldiers resort to
torture to break the will
of “insurgents”. Shot on
the streets of Algiers in
documentary style, the film
is a case study in modern
warfare, With its “terrorist”
attacks and the brutal
techniques used to combat
them. Pontecorvo’s tour
de force has astonishing
relevance today.

|  جاسمن ديزدار | اململكة املتحدة:املخرجة
 دقائق107

Film language: English

 اإلنجليزية:لغة الفيلم

In London during October 1993,
England is playing Holland in the
preliminaries of the World Cup.
The Bosnian War is at its height
and refugees from the former
Yugoslavia are arriving. Football
rivals and political adversaries
from the Balkans all precipitate
conflict to amusing effect.
Meanwhile, the lives of four English
families are affected in different
ways by encounter with the
refugees

 كانت،1993 يف لندن ويف شهر ترشين األول
إنجلرتا تلعب ضد هولندا يف تصفيات كأس
 بالتزامن مع ذروة الحرب.العامل لكرة القدم
يف البوسنة وتوافد الالجئني من يوغسالفيا
 كان املتنافسون يف كرة القدم.السابقة
والخصوم السياسيون من البلقان يحولون
 ويف هذه.الرصاع اىل أمور تبعث عىل الضحك
 تتأثر حياة أربع أُرس إنجليزية عن،األثناء
.طريق لقائها مع الالجئني

آذار

20

Director: Andrea Luka Zimmerman|
Turkey| | 66 mins.
Film language:
English, German, Turkish
Taskafa is an artist’s essay film
about memory and the most
necessary forms of belonging,
both to a place and to history,
through a search for the role
played in the city by Istanbul’s
street dogs and their relationship
to its human populations. Through
this exploration, the film opens
a window on the contested
relationship between power
and the public, community and
categorization (in location and
identity), and the ongoing struggle
/ resistance against a single way of
seeing and being.

Taskafa, Stories of the
Street (2013)

 قصص من،تاشكَفا
)2013( الشارع

18:00

آذار

 دقيقة66 | أندريا لوكا زميرمان| تركيا:املخرج
. والرتكية، واألملانية، اإلنجليزية:لغة الفيلم
 فيلامً يحيك مقالة،ميثل تاشكَفا؛ قصص من الشارع
 وهو يتناول، ويعرضها يف ثوب سيناميئ،ألّفها فنان
الذاكرة وأكرث األشكال الرضورية من أشكال االنتامء
 وذلك من خالل البحث عن الدور،للمكان والتاريخ
،الذي تؤديه كالب الشوارع يف مدينة إسطنبول
 ومن.والعالقة التي تجمعهم بسكّانها من البرش
 يلقي الفيلم الضوء،خالل هذه الرحلة االستكشافية
 والطبقات،عىل عالقة الرصاع بني القوة والشعب
 واملقاومة املستمرة ألحادية الرؤية،داخل املجتمع
.والوجود

18

19

The Battle of Algiers,
a Film Within History
(2017)

18:00
Directors: Jean-Luc Godard, Chris
Marker, Alain Resnais, Agnès
Varda, William Klein, Joris Ivens,
Claude Lelouch | USA | 120 mins.
Film language: French, English
subtitles
Six revolutionary filmmakers from
France’s New Wave era come
together in this documentary
to demonstrate their collective
contempt for the Vietnam War. The
film combines war footage with
popular cultural snippets—such
as commercials—to prove a point.
Interviews with politicians such
as Ho Chi Minh are featured, as
well as a dialogue between a
Vietnamese woman and the widow
of a protester.

)1967( بعيدً ا عن فيتنام
، كريس ماركر،لوك غودارد- جان:املخرجون
، ويليام كالين، آغني فاردا،ألني رييزنايس
 كلود ليلوشال| الواليات،جوريس آيفنز
 دقيقة120 | املتحدة األمريكية
 مرتجم لالنجليزية، الفرنسية:لغة الفيلم
يجتمع ستة مخرجني ثوريّني من حقبة املوجة
الجديدة التي انطلقت يف فرنسا يف هذا الفيلم
الوثائقي إلظهار استيائهم الجامعي من الحرب
 ويجمع الفيلم مشاهد مص ّورة.عىل فيتنام
من الحرب مع مقتطفات من الثقافة الشعبية
، من قبيل اإلعالنات التجارية،الفيتنامية
 ويعرض الفيلم مقابالت.إلثبات وجهة نظر ما
 مثل الرئيس األول لفيتنام،أُج َريَت مع سياسيني
 إىل جانب حوار مع،الشاملية هو تيش منه
.فئات متنوعة من الشعب الفيتنامي

)1966( معركة الجزائر

18:00
 جيلو بونتيغورفو| الواليات:املخرج
 دقيقة121 |املتحدة األمريكية
، الفرنسية والعربية:لغة الفيلم
.مرتجم لإلنجليزية
يُ َع ّد فيلم معركة الجزائر من أحد
أكرث األفالم السياسية تأثريا ً عىل مدى
 ويعيد الفيلم خلْق فرتة،التاريخ
كانت لها مكانة بارزة يف حركة الكفاح
 التي خاضها الجزائريون،العاصفة
خالل خمسينيات القرن املايض يف
سبيل نيل استقاللهم عن االحتالل
 فمع تصا ُعد العنف عىل كال.الفرنيس
 يطلق األطفال النار باتجاه،الجانبني
 تزرع،ً الجنود من مسافة قريبة جدا
 ويلجأ،النساء القنابل يف املقاهي
الجنود الفرنسيون إىل التعذيب بغية
 وميثّل الفيلم.زعزعة إرادة الثوار
 الذي ُص ِّورت مشاهده يف،الوثائقي
 دراسة حالة تع ّرج،شوارع الجزائر
 مبا تنطوي،عىل الحروب الحديثة
،عليه من هجامت وأساليب وحشية
.ت ُوظَّف يف مواجهة الثورة

،معركة الجزائر
فيلم داخل
)2017( التاريخ

20:15
Director: Malek Bensmaïl |
Netherlands | 117 mins.

Far from Vietnam (1967)

The Battle of
Algiers (1966)

Film language: Italian, Arabic,
French, English.
In 1965, Italian filmmaker
Gillo Pontecorvo shot a film
reconstituting the events of
the Battle of Algiers. Banned
in France until 1971, the film
took on mythical status in
Algeria, where it was aired
each year on television to
commemorate the country’s
independence. In 2003,
during the military operations
in Iraq, the film was shown to
U.S. officers as an example
of a successful struggle
against urban terrorism. With
exceptional archive materials
and many interviews (Algeria,
France, Italy, the United
States), this documentary
gives us, 60 years after, a
striking look back at this film
halfway between history and
legend.

|  مالك بن اسامعيل| هولندا:املخرج
دقيقة117
، والعربية، اإليطالية:لغة الفيلم
. والفرنسية،واإلنجليزية
 ص ّور املخرج اإليطايل جيلو،1965 يف العام
بونتيغورفو فيلامً يعيد تشكيل أحداث
 واكتىس هذا.)1956/1957( معركة الجزائر
 الذي ُمنع من العرض يف فرنسا حتى،الفيلم
، طابعاً اسطورياً يف الجزائر،1971 العام
حيث كان يُعرض يف كل عام عىل شاشات
 ويف.التلفزة لتخليد ذكرى استقالل البالد
أثناء احتالل الجيش األمرييك للعراق خالل
 ُعرض هذا الفيلم عىل ضبّاط،2003 العام
أمريكيني باعتباره شاهدا ً عىل القمع الذي
كان النجاح من نصيبه يف مواجهة “املقاومة
، ينقل لنا هذا الفيلم الوثائقي.”الحديثة
الذي يض ّم موا َّد أرشيفية استثنائية والعديد
 وإيطاليا، وفرنسا،من املقابالت (الجزائر
 نظرة ثاقبة إىل منتصف،)والواليات املتحدة
 وذلك بعد،الطريق بني التاريخ واألسطورة
.ستني عاماً مرت عىل إخراجه

آذار

30

نيسان
Un Rond-Point Dans La
Tete (A Roundabout in
)My Head) (2015(

03

)٢٠١٥( يف رأيس دوار

18:00

Director: Hassen Ferhani | Algeria/
France/Lebanon/Qatar | 100 min |
+15
Film language: Arabic, with English
Subtitles
In a slaughterhouse in the centre of
Algiers, men live and work behind
closed doors to the rhythms of their
tasks and dreams. Hope, bitterness,
love; paradise and hell and football
stories as the Chabbi and Rai
melodies that set the backdrop of
their lives play in the background.

نيسان

06

|قطر/لبنان/ فرنسا/ حسن فرحاين | الجزائر:إخراج
١٥+ |  دقيقة١٠٠
 العربية مع ترجمة إىل اإلنجليزية:لغة الفيلم
 يعيش رجال،يف مسلخ وسط الجزائر العاصمة
ويعملون خلف أبواب مغلقة عىل وقع إيقاع أعاملهم
 تتفتّح لنا حيواتهم وعواملهم، ويف الخلفية.وأحالمهم
، وجنة ونار،عرب تفاصيل آمال وخيبات وقصص حب
. واملوسيقى الشعبية، وأغاين الراي،ومباريات كرة قدم

La Commune (Paris,
1871) (2000)

12:00

Director: Peter Watkins |
France | 345 mins.
Noted filmmaker and media
critic Peter Watkins directs
this mammoth six-hourlong look at the legendary
Paris Commune of 1871.
Following the humiliating
defeat of France in the
Franco-Prussian War,
the reign of Napoleon III
collapsed in the resulting
public foment. While
a new regime headed
under the Government of
National Defence tried to
shore up power, a band of
commoners took the reins
for themselves and created
the Paris Commune, a
government defiantly
separate from the state
and operating under a sort
of proto-Marxist ethos.
Inevitably, the Commune
was brutally suppressed
by French troops. Watkins’
treatment of the event
juxtaposes the present
with the past—modern day
CNN-style reporting with
historical fact.

١٨٧١ كومونة باريس
)٢٠٠٠(

٣٤٥ | بيرت واتكينز| فرنسا:املخرج
دقيقة
يُخرِج من ِتج األفالم والناقد اإلعالمي
املعروف بيرت واتكينز هذه اإلطاللة
، التي يبلغ مداها ست ساعات،الطويلة
عىل كومونة باريس األسطورية (الثورة
)الفرنسية الرابعة – ال كومون دو باري
.1871 التي اندلعت رشارتها يف العام
ففي أعقاب الهزمية املذلّة التي حلّت
،بفرنسا يف الحرب الفرنسية الربوسية
انهار حكم نابليون الثالث يف أعقاب
االضطرابات العامة التي متخّضت عن
 ويف الوقت الذي حاول.هذه الهزمية
فيه نظام جديد تولّت دفّته حكومة
الدفاع الوطني أن يريس دعائم السلطة
 عمدت مجموعة من العامة،ويعززها
،إىل االستيالء عىل مقاليد السلطة
واستحوذت عليها لنفسها وأنشأت
 وهي حكومة مستقلة،كومونة باريس
تسي
ِّ أعلنت تحدّ يها للدولة التي كانت
شؤونها عىل هدي من روح األصول
 وأفضت النتيجة الحتمية.املاركسية
إىل قمع كومونة باريس بوحشية عىل
 وتعرِض املعالجة.يد الجنود الفرنسيني
التي يجرتحها واتكينز لهذه الحادثة يفالزمن الحارض جنباً إىل جنب مع الزمن
املايض– األسلوب الذي ت ّتبعه قناة (يس
إن إن) يف يومنا هذا يف نقل األخبار عن
.الحقائق التاريخية

The Land Today

17:00
Lecture on the Archive of the
Palestinian Revolution by Monica
Maurer.

األرض اليوم

محارضة عن أرشيف الثورة الفلسطينية – مونيكا
ماورير

German director Monica Maurer
reviews her experience with the
Palestinian revolution in 1970s
Lebanon, where she took hundreds
of photographs of Palestinians in the
refugee camps and worked with the
Palestine Films Unit of the Palestine
Liberation Organization.

تتطرق املخرجة األملانية مونيكا ماورير إىل تجربتها
التي واكبت الثورة الفلسطينية املعارصة يف لبنان
 حيث التقطت حينها مئات الصور،يف السبعينيات
 كام وعملت،للوجود الفلسطيني يف مخيامت لبنان
مع “وحدة أفالم فلسطني” التابعة ملنظمة التحرير
.الفلسطينية

During her lecture, Maurer will
present a series of photos she took
during the various stages of the
Palestinian revolution, from the first
stage of laying down groundwork for
the revolution in the 1970s up until
the 1982 war and the subsequent
withdrawal of the PLO from
Lebanon. Maurer will also present
archive footage of Land Day events
in Nazareth and Sakhnin.

ستعرض مونيكا خالل محارضتها مجموعة من
الصور التي التقطتها خالل املراحل املختلفة للثورة
 ابتداء من مرحلة بناء البنى التحتية،الفلسطينية
 وانسحاب١٩٨٢ للثورة يف السبعينيات وحتى حرب
 كام وستعرض.منظمة التحرير الفلسطينية من لبنان
ماورير مجموعة من مقاطع الفيديو األرشيفية لفعالية
.إحياء يوم األرض يف كل من النارصة وسخنني

Maurer will present an overview
of archived materials and the
importance of archiving in the
formulation of identity. She will also
highlight what is threatened to be
lost without protecting them.

White Oil (2014) - Directed by Judy
Price
White Oil (2014) is a single-screen
film that excavates a number of
narratives around the quarries in the
Occupied Palestinian Territories of
the West Bank. The film was made
over a period of three years and
is premised on a practice where
intersubjective relations were one of
the most important features in the
making of this film.
Film discussant: Yazid Anani

 ستقدم ماورير نبذة عام تحتفظ به،خالل عرضها
 وعن أهمية األرشفة واألرشيف يف،من مواد أرشيفية
 وعن املحاوالت الدؤوبة التي قامت بها،صياغة الهوية
ماورير لحامية ما أمكن حاميته من األرشيف املهدد
.بالضياع

فيلم النفط األبيض – إخراج جودي برايس
) بتشبيكWhite Oil (2014 يقوم فيلم النفط األبيض
عدد من الروايات حول املحاجر يف األرض الفلسطينية
املحتلة يف الضفة الغربية يف محاولة لفهم العالقات
 والتغري،السياسية واالقتصادية املرتبطة باألرض
 من خالل،الحاصل عىل قيمتها وتحويلها ملادة سلعيّة
.قراءة الروايات املتشابكة
 يزيد عناين:مناقشة الفيلم

“The Facility”
Exhibition Opening

”افتتاح معرض “املرفق

آذار

The Facility
The Facility exhibition builds on the
concept of the lack of artists’ studio
spaces. It aims to shed light on the
significance of studios as spaces
for creative processes of thinking,
experimentation and imagination.
The project combines five elements
of artmaking—namely the artist,
the studio space, the process of
artmaking, the artistic product
and the audience’s experience.
Traditionally, exhibitions combine
two or three of these elements;
The Facility, however, challenges
the traditional notion of exhibitions,
allowing these elements to coexist
simultaneously.
This approach creates a melange
between the real, the performed
and the represented, and poses
many questions on the definitions
of the exhibit’s objects and
processes. Is the audience part of
the performance? Can the artmaking
process be an exhibit? What does
it mean to have studios inside an
exhibition space where artists live
and work, creating art?
Seventeen creative individuals are
hosted in studio spaces built within
a community inside the gallery.
While each studio space at 3m x
2m is private, they are connected
with the other studios through public
areas, gardens, eating and meeting
spaces.
Artists will depart their studios on 1
May 2019, leaving behind furniture,
drawings, sketches, documents,
books and other material used by
the artist during their residencies.
These traces of themselves, their
work and their visits will remain on
exhibit between May and June 2019.

آذار

23

آذار

23 22

17:00

امل َ ْرفق
تخاطب فكرة املعرض قضية ِقلّة توفر استوديوهات
 ويسلّط املعرض الضوء عىل،مالمئة لعمل الفنانني
أهمية هذه الفضاءات التي ترتاكم فيها العمليات
 يسعى. وتخيّل، وتجريب،اإلبداعية من تفكري
املرشوع إىل الجمع ما بني خمسة عنارص رضورية
 عملية اإلنتاج، االستوديو، الفنان: وهي،لإلنتاج الفني
، تجمع املعارض. تجربة الجمهور، املنتج الفني،الفني
 ما بني عنرصين أو ثالثة من، وبشكل كالسييك،ًعادة
 إال أن “امل َ ْرفق” يتحدى هذا املفهوم،هذه العنارص
 ويهيئ ظروفاً تتيح لهذه العنارص،التقليدي للمعارض
.أن تتواجد وتتعايش يف الوقت ذاته
يخلق النهج البرصي للمعرض شفقاً بني ما هو
 ويطرح املعرض أسئلة عدة.حقيقي وأدايئ و ُم َمثّل
حول ماهية األغراض والعمليات التي توجد أو تُنتج
 هل الجمهور هو جزء من عمل أدايئ؟.داخل فضائه
هل ميكن عرض عمليات اإلنتاج الف ّني كعمل ف ّني؟
ما الذي يعنيه وجود استوديوهات كالسيكية داخل
مساحة املعرض املخصصة لعرض األعامل الفنية؟
 لكل منهم،ً فناناً مبدعا17 يستضيف املعرض
استوديو تم بناؤه ضمن تجمعات عىل شكل حارات
 تبلغ مساحة االستوديو الواحد.داخل املعرض
ولكل خصوصيته عىل الرغم من ارتباطه
ٍّ ، مرت2×3
مع االستوديوهات األخرى عرب املمرات والحدائق
.ومساحات األكل وااللتقاء

Evening Land –
Aftonlandet (1976)

)١٩٧٦( أرض املساء

20:00

Evening Land – Aftonlandet
(1976)
Director: Peter Watkins |
Denmark | 1h 50 min
Film language: Danish
The film is a made-up
documentary, detailing the
future history of Denmark in four
related but discrete storylines.
In one, the refusal by a group
of shipyard workers to work on
ships carrying atomic warheads
leads to sympathetic strikes
around the country, and a
general strike threatens. In
another, the future relationship
of the Common Market nations
to various defense pacts such
as NATO is discussed by a
group of high-ranking national
representatives. The third
and fourth stories are closely
intertwined: after a leftist group
kidnaps the Danish Secretary
of State, the police stretch the
law as far as it will go in order to
respond to the threat.

110 |  بيرت واتكنز | الدمنارك:املخرج
دقائق
 مرتجم لإلنجليزية، الدمناركية:لغة الفيلم
،هذا الفيلم عبارة عن فيلم وثائقي مبتكَر
يبي تفاصيل تاريخ مستقبل الدمنارك
ّ حيث
يف أربعة مسارات قصصية ترتبط الواحدة
 مع أنها متاميزة عن بعضها،منها باألخرى
 يؤدي رفض، ففي إحدى هذه القصص.ًبعضا
مجموعة من العامل يف حوض لبناء السفن
العمل عىل سفن تحمل رؤوساً حربية ذ ّرية
إىل اإلعالن عن سلسلة من اإلرضابات التي
.تُبدي التعاطف معهم يف جميع أنحاء البالد
كام يلوح التهديد بخوض إرضاب عام يف
 تناقش مجموعة من، ويف قصة أخرى.األفق
املمثلني الوطنيني رفيعي املستوى مستقبل
العالقة بني شعوب الدول األعضاء يف السوق
 واملتعاقدة يف معاهدات دفاعية،املشرتكة
 من قبيل منظمة حلف شامل،مختلفة
 وترتبط القصتان الثالثة.)األطليس (الناتو
والرابعة ارتباطاً وثيقاً ببعضهام بعضاً؛ فبعد
أن تختطف جامعة يسارية وزير الدفاع
توسع الرشطة نطاق إنفاذ القانون
ّ ،الدمناريك
إىل أقىص حدّ ميكنها بلوغه من أجل الر ّد عىل
.هذا التهديد

 تاركني،2019  أيّار1 يغادر الفنانون استوديوهاتهم يف
خلفهم بعض األثاث والرسامت واملسودات وامللفات
والكتب وغريها من املواد التي استخدموها خالل
 ستبقى آثارهم وآثار عملهم ووجودهم.إقامتهم
.2019 معروضة بني شهري أيّار وحزيران

Punishment Park (1970)

منتزه العقاب

19:00

Director: Peter Watkins| U.S. A| 90 mins
Film language: English
Punishment Park offered a disturbing look at the backlash against leftist
activism which emerged in the wake of such events as the 1968 Democratic
Convention in Chicago and the shootings at Kent State University. Set in
the near future, Punishment Park was inspired by a provision of the 1950
McCarran Internal Security Act, which gives the President of the United
States the right to suspend the traditional judicial system in favour of
tribunals to deal with people believed to be “a risk to internal security” in
the event of what the Chief Executive deems a national emergency. As the
McCarran Act also enabled political prisoners to be held in concentration
camps rather than conventional penal facilities, Punishment Park follows
a group of left-wing dissidents (Black Power activists, antiwar protesters
and a politically oriented folksinger, among others) as they’re given a
perfunctory hearing by a panel of military officers and ordinary citizens.
They are then offered a choice: they can either serve long stays in prison
(seven years is the shortest sentence mentioned) or spend 72 hours in
Punishment Park in the Southern Californian desert. The prisoners are to
travel 53 miles on foot in three days, with only minimal provisions of water
and food under 110-degree heat, while they are followed by National Guard
troops who are permitted to shoot if provoked. If they can complete the hike
in the allotted time, they’ll be allowed to go free, though it soon becomes
obvious that, despite the odds have been stacked against them, the
prisoners are being dealt an unfair hand along the trail.

 دقيقة90 | بيرت واتكنز| الواليات املتحدة:املخرج
 اإلنجليزية:لغة الفيلم
يُلقي فيلم متنزه العقاب نظرة تثري االنزعاج إزاء ردّة الفعل العنيفة التي ووجِ هت بها حركة اليسار التي برزت
 وأحداث إطالق النار التي، يف شيكاغو1968 يف أعقاب أحداث مؤمتر الحزب الدميقراطي الذي انعقد يف العام
 الذي تدور أحداثه يف فرتة غري محددة، وقد اس ُتلهِم فيلم منتزه العقاب.استهدفت جامعة كينت الحكومية
 الذي،1950  من أحد األحكام الواردة يف قانون “ماك كاران” بشأن األمن الداخيل لسنة،يف املستقبل القريب
مينح رئيس الواليات املتحدة الحق يف تعليق العمل بالنظام القضايئ التقليدي ملصلحة املحاكم الخاصة التي
 وذلك يف الحالة التي،”تتوىل التعامل مع األشخاص الذين ُيعتقد بأنهم “يشكّلون خطراً عىل األمن الداخيل
 وبالنظر إىل أن قانون ماك كاران أجاز احتجاز املعتقلني.يرى الرئيس التنفيذي أنها متثّل حالة طوارئ وطنية
 يتت ّبع فيلم متنزه العقاب مجموعة من. وليس يف املؤسسات العقابية العادية،السياسيني يف معسكرات اعتقال
شعبي تح ِّركه دوافع
 ومغ ٍّن، واملحت ّجون املناهضون للحرب،املنشقّني اليساريني (وهم نشطاء القوة السوداء
ّ
. حيث يخضعون إىل محاكمة معيبة أمام هيئة تتألف من ضباط عسكريني ومواطنني عاديني،) وغريهم،سياسية
 وإما،) إما أن يقضوا أحكاماً طويلة يف السجن (حيث إن سبعة أعوام هو أقرص حكم ُذكر منها:خي هؤالء
َّ ُثم ي
 ويجب عىل هؤالء. وهو عبارة عن بقعة يف صحراء كاليفورنيا الجنوبية، ساعة يف متنزه العقاب72 أن ميضوا
 وليس معهم سوى الحد األدىن، كيلومرتاً عىل أقدامهم عىل مدى ثالثة أيام85 السجناء أن يسريوا مسافة تبلغ
 بينام يتبعهم جنود الحرس الوطني الذين، درجة مئوية43 من إمدادات املياه أو الغذاء ويف درجات حرارة تبلغ
 و ُيسمح بإطالق رساح هؤالء املساجني إذا متكّنوا من إكامل.ُيسمح لهم بأن يطلقوا النار يف حال استفزازهم
 ولكن رسعان ما ي ّتضح أن أولئك السجناء كانوا يف محنة ويَلق ْون معاملة سيئة.سريهم ضمن الوقت املحدد لهم
. مع أن سوء الطالع كان من نصيبهم واحتامالت نجاحهم كانت ضئيلة،عىل طول مسار رحلتهم

18

نيسان

shadow puppetry- Al
Kamandjati Festival

18:00

الهدية

The Gift
The Gift is a magical shadow puppet
play inspired by Hooda Al Shawa
Al Qaddumi’s novel The Elephant’s
Journey and based on true events. The
play is set in the year 800 and follows
Isaac, a young boy from Baghdad
who is the Abbasid Caliph Harun AlRashid’s dedicated elephant keeper.
The mischievous elephant, Abou AlAbbas, is sent as a gift to Charlemagne
in Europe. The Gift is produced and
performed by the Arab Puppet Theatre
Foundation based in Lebanon.

10

نيسان

-عرض خيال الظل
مهرجان الكمنجايت

Book Launch

17:00

24
)١٩٣٦( األزمنة الحديثة

18:00
Director: Charlie Chaplin| United
States | 89 min | +15
Film language: Mostly silent, with
some English intertitles
Marking the last onscreen
presence of the beloved Chaplin
creation of the TTramp – and still
largely silent – Modern Times
is a euphoric comedy that also
manages to be a work of gentle
social protest. Produced nine years
after synchronized sound became
the dominant form in mainstream
cinema, Modern Times is a quasisilent work with an elaborately
designed soundscape and musical
score composed by Chaplin
himself.
Set in the 1930s during the Great
Depression, the film’s overarching
concerns (and those of the
oppressed Tramp) echo those
of millions of people at the time
– unemployment, poverty and
hunger. Employed at a state-of-theart factory where the inescapable
din of machinery overwhelms
him, the Tramp, through a series
of unfortunate mishaps, is jailed
multiple times. In between stints in
jail, he meets a beautiful orphan
(frequent Chaplin collaborator,
Paulette Goddard), who dream of a
life together despite the difficulties
posed by modern life.
Combining comedy, melodrama
and pathos with nods to an
Orwellian Big Brother looming
in the background, Modern
Times remains an inventive work
that also pays tribute to the
struggles of the proletariat against
the dehumanizing effects of
industrialism and social institutions.

)١٩٦٨( ذكريات التخلف

Memories of
Underdevelopment (1968)

٨٩ |  تشاريل تشابلن | الواليات املتحدة:إخراج
١٥+ | دقيقة
 مع عناوين فرعية، صامت يف الغالب:لغة الفيلم
باإلنجليزية
باعتباره الفيلم األخري الذي ظهرت فيه شخصيّة
رشد املحبوب الذي خلقه شابلن (والذي كان ال
ّ املت
،)يزال شخصيّة صامتة يف املجمل حتى هذا الفيلم
،ميثّل «األزمنة الحديثة» كوميديا مبهجة استطاعت
 أن تشكّل اعرتاضاً رائقاً عىل األوضاع،ًأيضا
 أعوام من سيادة9  أنتج الفيلم بعد.االجتامعية
تقنية تزامن تسجيل الصوت والصورة يف األفالم
 مع مؤثرات،ليكون عمالً سينامئياً شبه صامت
صوتية قوية الحضور ألّفها شابلن بذاته لتكون
.مس ّجلة خصيصاً للفيلم
يدور الفيلم يف ثالثينيات القرن املايض خالل سنوات
 ويعرب عن مخاوف،الكساد االقتصادي العظيم
 ومخاوف ماليني، الصعلوك،الشخصية الرئيسية
.الناس يف تلك الفرتة من البطالة والفقر والجوع
يعمل الصعلوك يف مصنع حديث الطراز تحت إرباك
 ويساق إىل السجن أكرث من،ضجيج اآلالت حوله
 بني فرتات.مرة ج ّراء سلسلة من الحوادث املؤسفة
 يقع الصعلوك يف حب يتيمة جميلة (بوليت،سجنه
غودار) ويحلامن بحياة مشرتكة رغم الصعوبات التي
.تفرضها الحياة الحديثة
 تدور،يدمج الفيلم الكوميديا بامليلودراما والرثاء
يف خلفية استبدادية شبيهة بعوامل األخ األكرب التي
 يبقى فيلم أزمنة.تحدّث عنها جورج أورويل
حديثة عمالً مبدعاً يشيد بكفاح الطبقة العاملة
تحت هيمنة الصناعة واملؤسسات االجتامعية التي
.تجرد الفرد من إنسانيته

 دقيقة١١٥ |  لوكريثيا مارتل | األرجنتني:إخراج
١٥+ |

Film language: Spanish, with
English and Arabic subtitles

إطالق كتاب

نيسان

Modern Times (1936)

18:00

Director: Lucrecia Martel| Argentina
| 115 min | +15

 استُلهم،عرض مرسحي ساحر من مرسح الظل
 التي،»من رواية هدى الشوا القدومي «رحلة فيل
 واملرسحية من بطولة.تستند إىل أحداث حقيقية
 وهو فتًى يف مقتبل عمره من بغداد،إسحاق
وسائس الفيل املخلص لدى الخليفة العبايس هارون
ِ ُ وهو فيل ماكر أ، وأبو العباس،الرشيد
رسل إىل
 وهذه املرسحية.800 شارملان يف أوروبا يف العام
من إنتاج وأداء املؤسسة العربية ملرسح الدمى
. التي تتّخذ من لبنان مقرا ً لها،والعرائس

18:00
Director: Tomás Gutiérrez Alea|
Cuba| 104 min | +18
Film language: Spanish with
English and Arabic subtitles
A renowned and canonical work
in the history of Cuban cinema,
Memories of Underdevelopment
remains a startling account of
revolution and the treacherous
vagaries of memory. An adaptation
of the novel by Edmundo Desnoes,
the film traces the story of Sergio,
an affluent writer whose life is
thrown into complete disarray by
the aftermath of the Bay of Pigs
Invasion. His family chooses to
escape to neighbouring Miami,
but Sergio decides to stay behind.
Deeply cynical about the revolution’s
promise to bring change to his
country, he wiles away the time
by prowling the streets, searching
for female companionship and
losing himself in a sea of deep
alienation and apathy. As radical
in its aesthetics as the era it
richly captures onscreen, the
film is noted for its experimental
editing techniques, the use of
archival material and the cinémavérité approach to the shooting
of street scenes. Memories of
Underdevelopment is a work of
haunting complexity, providing
both a powerful indictment of the
intellectual bourgeois and a rarely
seen glimpse of post-revolutionary
Cuba.
*Memories of Underdevelopment
was recently restored by the
Cineteca di Bologna in association
with the Instituto Cubano del Arte
e Industria Cinematográficos and
funded by the George Lucas
Family Foundation and The Film
Foundation’s World Cinema Project.
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|  توماس غيتي ريز آليا | كوبا:إخراج
١٨+ |  دقائق١٠٤
 اإلسبانية مع ترجمة إىل:لغة الفيلم
اإلنجليزية والعربية
 ال،أحد أهم وأشهر أعامل السينام الكوبية
ًيزال فيلم «ذكريات التخلف» مدخالً مذهال
 يتتبع الفيلم امل ُقتبس.للثورة وغدر الذاكرة
عن رواية إيدموندو ديزنوس قصة سريخيو
الكاتب الرثي الذي تنقلب حياته رأساً عىل
 تقرر.»عقب بعد غزو «خليج الخنازير
 ولكنه يرفض،عائلة سريخيو الفرار إىل ميامي
 يسخر الكاتب من وعد الثورة.املغادرة
ً ويقيض وقته متجوالً يف الشوارع بحثا،بالتغيري
 ُمطلقاً لنفسه عنان الضياع،عن رفقة نسائية
.يف االغرتاب والالمباالة
يتم ّيز الفيلم براديكالية جاملياته تتامىش مع
 كام يتميز باستخدام،الحقبة التي يص ّورها
، ومواد أرشيفية،تقنيات مونتاج تجريبية
وانتهاج أسلوب السينام التوثيقية يف تصوير
 فيلم ذكريات التخلف هو.مشاهد الشوارع
 فيقدم لنا إدانة قوية،عمل يكتنفه التعقيد
 وملحة قلام نراها عن كوبا،للربجوازية املثقفة
.ما بعد الثورة
 قامت مؤسسة سينيتيكا دي بولونيا:مالحظة
بالتعاون مع املؤسسة الكوبية للفنون
) برتميمICAIC( والصناعة السينامئية
الفيلم بدعم من مؤسسة عائلة جورج لوكاس
.ومرشوع السينام العاملية
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Permanent TemporarinessAlessandro petti & Sandi Hilal

 ساندي هالل واليساندرو-املؤقتية الدامئة
بيتي

Permanent Temporariness is
a book, catalogue and archive
that accounts for 15 years of
research, experimentation and
creation that are marked by
an inner tension and visionary
drive that reimagined through
collective engagement. It is the
result of the profound desire
of its authors, Sandi Hilal and
Alessandro Petti, to look back in
connection with the eponymous
retrospective exhibition that was
inaugurated at the Art Gallery at
New York University Abu Dhabi
on 24 February 2018 and at the
Van Abbemuseum in Eindhoven
on 1 December 2018.

ً وكتالوجاً وأرشيفا،ًميثّل “املؤقّتية الدامئة” كتابا
يرسد حكاية خمسة عرش عاماً من البحث
 الذي ي ّتسم بتوتر داخيل،والتجربة واإلبداع
رؤيوي يعيد التفكري يف نفسه من خالل
ودا ِفع
ّ
 والكتاب نِتاج لرغبة عارمة.املشاركة الجامعية
 ساندي هالل وأليساندرو،تولّدت لدى مؤلِّف ْيه
 حيث يعودان بنظرهام إىل الوراء فيام،بِيتي
االستعادي الذي حمل عنوانه
يتصل باملعرض
ّ
 والذي كان قد ُدشِّ ن يف،عنوان الكتاب نفسه
24 رواق الفن بجامعة نيويورك أبو ظبي يف
 ويف متحف فان آمبيوزيوم يف،2018 شباط
.2018  كانون األول1 آيندهوفن يف

Since their first work, Stateless
Nation, at the Venice Biennale
in 2003, and through their
more recent architectural
interventions in refugee camps,
the artistic practice of Hilal and
Petti has explored and acted
within and against the condition
of modern-day permanent
temporariness. In their
ambitious research and projectbased practice, art exhibitions
are both sites of display and
sites of action that spill into
other contexts: architectural
structures, the shaping of
critical learning environments,
interventions that challenge
dominant collective narratives,
the production of new political
imaginations, the redefinition of
words and the formation of civic
spaces.
This book is organised around
14 concepts that springboard
into 17 different projects. Each
project is the result of a larger
process of collaboration and
is accompanied by texts and
interviews that contextualise
and expand the interventions.

وتستكشف املامرسة الفنية التي تعتمدها
ساندي هالل وأليساندرو بِيتي حالة املؤقت
،الدامئة التي تتغلغل يف أشكال الحياة املعارصة
 وذلك منذ،وتعمل ضمن نطاقها ويف مواجهتها
 التي جاءت تحت عنوان “أمة،باكورة أعاملهام
عدمية الجنسية” يف بينايل البندقية يف العام
 وصوالً إىل تدخّالتهام املعامرية األخرية،2003
 ويف البحث الطّموح.يف مخ ّيامت الالجئني
الذي ُيجريه املؤلفان ومامرستهام القامئة
ً تشكّل املعارض الفنية مواقعا،عىل املشاريع
 حيث متتدّ إىل سياقات،للعرض ومواقعاً للعمل
 وتشكيل، املنشآت املعامرية املش ّيدة:أخرى
 والتدخالت التي تتحدى،بيئات التعلم النقدي
 وإنتاج مخياالت،الروايات الجامعية املهي ِمنة
، وإعادة تعريف الكلامت،سياسية جديدة
.وتكوين الفضاءات املدنية
ًويتمحور هذا الكتاب حول أربعة عرش مفهوما
 وتف ّعلها،ًتتناول سبعة عرش مرشوعاً مختلفا
ّ
 وكل مرشوع من هذه.وتبث الحياة فيها
ِ
وأعم من عملية
ّ املشاريع نتاج لعملية أوسع
 ويرتافق مع نصوص ومقابالت فردية،التعاون
وتوسع
ّ ،وجامعية تضع كل تدخّل يف سياقه
.نطاق امتداده ووصوله

A mysterious and dreamlike
film of colonial conquest and
thwarted aspirations, this period
drama breaks new ground for
Lucrecia Martel, a lightning rod of
contemporary Argentinian cinema.
Zama, a heralded officer of the
Spanish Crown born in South
America and currently stationed
in a town where he is stagnating,
is waiting for a letter from the king
granting him a transfer to a better
location. He waits for what seems
like an eternity, with the promise
of a more glamorous life and a
reunion with his family in Buenos
Aires. But that promise never
comes true, igniting a haze of selfdoubt and creeping sense of doom
for a man who is no longer assured
his privileged position in the world.

 اإلسبانية مع ترجمة إىل اإلنجليزية:لغة الفيلم
والعربية
فيلم غامض ويشبه الحلم حول غزوات استعامرية
 تقدّم هذه الدراما التاريخية.وطموحات خائبة
آفاقاً جديدة لنجم السينام األرجنتينية املعارصة
.لوكريثيا مارتل
 أحد كبار ضباط الحكم،يحيك الفيلم قصة زاما
 الذي ينتظر،اإلسباين املولود يف أمريكا الجنوبية
رسالة من امللك تنقله من البلدة التي يعاين فيها من
حسها ال
ّ ُ ينتظر زاما مدة ي.الركود إىل مكان أفضل
ٍ  ينتظر تحقيق،تنتهي
،ً وعد سيمنحه حيا ًة أكرث مجدا
 ولكن،ويل ّم شمله مع عائلته يف بوينوس آيريس
 بل يشعل عاصفة شك بالنفس،الوعد ال يتحقق
وإحساس بالهالك لرجل مل يعد متأكدا ً من مكانته
.املتميزة يف العامل
 تنتج،بعودتها إىل مواضيعها حول الذنب والعار
 مغرق ًة،مارتيل عمالً أضخم من أعاملها السابقة
.الشاشة بدفق من الرعب الوجودي

Returning to her themes of guilt
and shame, Martel produces
something on a grander scale than
that of her previous work, painting
the screen with a vivid vignette of
existential horror.

Concert

20:00

عرض موسيقي

Shadi Zaqtan | The Circus
The Circus is a collective of artists
comprising musicians of different
backgrounds, a poet and a rapper,
creating a mixture of music with local
socio-political content. In musical
spaces, poetry overlaps with music
and vocals.
Members:

)٢٠١٧( زاما

Zama (2017)
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شادي زقطان | السريك
السريك هو مجموعة من الفنانني؛ موسيقيني
 خليط من، ومؤلف راب، شاعر،مختلفي الخلفيات
 اجتامعي محيل- أنواع املوسيقى يف محتوى سيايس
 تداخل الشعر باملوسيقى بالغناء مبساحات،املضمون
.موسيقية
:املشاركون األساسيون

Jeries Babish

جريس بعبيش

Shadi Zaqtan

شادي زقطان

Fares Saba’neh

فارس سباعنة

Rami Abu Olaia

رامي أبو عليا

Izz Al-Din Saeed

عز الدين سعيد

Jay Crossland

جاي كروس الند

Hussein Abu Al Rob

حسني أبو الرب

10
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أيار
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محارضة

Lecture

18:00

Oral History and Radical
Future- Suzannah Henty

 سوزانا-التاريخ الشفوي واملستقبل الراديكايل
هينتي

This lecture explores the subject
of courage, resilience, resistance
as read through a selection of
contemporary artists working
with video and film in Palestine
and the continent now known as
Australia, examining the intimate
relationship that landscapes share
with past and present coloniality
and conflict. The title, “Oral
Histories and ‘Radical’ Futures,”
speaks to the decolonising of the
radical imagination by a radical
futurity through selected video
works—attentive to the past as it
scrutinises the present, but also
generously thinking of what is
beyond. There is an urgency to
revisit expansive geographies,
liberatory lyrics, decolonial
gestures, subjects of caring
inquiry in works that continue to
be both nourishing and sustaining
for those who witness them.
The lecture will deliberate upon
the challenges of coloniaity,
geontology and capital, looking
at the capacity of video art to
create alternative visual narratives
and oral histories, to image and
imagine decolonial futures.

تتط ّرق هذه املحارضة إىل موضوع الشجاعة
والصمود واملقاومة يف ضوء قراءتها من خالل
طائفة مختارة من الفنانني املعارصين الذين
يعملون يف مجال الفيديو واألفالم يف فلسطني
،والقا ّرة التي باتت تُعرف اليوم باسم أسرتاليا
حيث تدرس العالقة الحميمة التي تتقاسمها
املَشاهد مع مايض الكولونيالية والرصاع
 “التاريخ، ويتحدث عنوان املحارضة.وحارضهام
 عن تفكيك،”الشفوي واملستقبل الراديكايل
االستعامر يف املخيال الراديكايل من خالل نظرة
 وذلك عرب مجموعة مختارة،مستقبلية راديكالية
من أعامل الفيديو التي تراعي املايض وتلقي
 يف الوقت الذي ال،نظرة فاحصة عىل الحارض
 وتقتيض الرضورة.تبخل فيه بالتفكري فيام وراءه
 وكلامت،إعادة النظر يف الجغراف ّيات التوسع ّية
، وسامت تفكيك االستعامر،األغاين التحررية
واملواضيع التي تتناولها الدراسة املتأنية
لألعامل التي ال تزال تُ ِدّ من يشهدها بالقوة
 وسوف تسهب املحارضة.والقدرة عىل البقاء
يف مناقشة التحديات التي تفرزها الكولونيالية
،والجيونطولوجيا (الفناء والوجود) ورأس املال
حيث تنظر يف القدرة التي ميتلكها فن الفيديو
عىل خلق روايات برصية وتواريخ شفوية
بديلة من أجل تصوير سامت تفكيك االستعامر
.وتخ ّيلها

A Brighter Summer Day
(1991)

16:00
Artist’s Talk

حديث فنان

18:00
ماريا نيمشينكو

Marija Nemcenke
(One of the participants in the Qresidency programme, Ways of
Traveling 2019)

 سبل،(أحد املشاركني يف برنامج استضافات القطان
)٢٠١٩ الرتحال

Marija Nemcenko lives and works
in Glasgow, UK. She explores
contemporary myths and their
dissemination through popular
media. She is interested in
stereotypes, which, in our current
times, often become instruments for
reasoning with the world.
Project Title: The Migratory Nature of
the White Storks
Storks are of big cultural importance
in both Lithuania and Morocco. In
both countries, this migratory bird is
associated with cultural identities,
consequently nationalising the bird
and ascribing it to a particular place.
Culture, similarly to the migratory
stork, is fluid and responsive to the
changing historical currents, yet is
often used not as a tool to connect,
but as a tool to exclude. The aim
of the work is to show a diversity of
national symbols attached to the
stork whilst looking for parallels
between seemingly disparate
cultures through the bird’s natural
habitats.

تقيم وتعمل ماريا نيمشينكو يف غالسكو – اململكة
 تستكشف األساطري املعارصة وانتشارها من.املتحدة
 تهتم مبوضوع الصورة.خالل وسائل إعالمية مشهورة
 التي غالباً ما أصبحت أدوات للتفكري مع،النمطية
.العامل يف وقتنا الحايل
 الطبيعة املهاجرة لطيور اللقلق:املرشوع الفني
إن لطري اللقلق أهمية ثقافية كبرية يف كل من ليتوانيا
 يرتبط هذا الطائر املهاجر، يف كال البلدين.واملغرب
 ومن ثم يقوم بتجنيس الطيور،بالهويات الثقافية
 عىل تشابه مع، الثقافة.وإعادتها إىل مكان معني
 هي سلسة ومتجاوبة مع التيارات،اللقالق املهاجرة
 يف كثري من، ومع ذلك ال تستخدم،التاريخية املتغرية
. ولكن كأداة الستبعادها، كأداة للتواصل،األحيان
الهدف من هذا العمل هو إظهار تنوع الرموز الوطنية
 يف حني تبحث عن أوجه الشبه،املرتبطة بالطيور
 من خالل املساكن،بني الثقافات التي تبدو متباينة
.الطبيعية للطيور
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Concert

20:00

Our Story - Habib Shehadeh
Hanna
In Our Story, a musical
composed entirely by Habib
Shehadeh Hanna, the
composer holds a conversation
with various performers
representing different types of
dance genres, including tango,
waltz, solo and improvisational.
Our Story highlights modernism
in the musical’s composition and
performance with an uplifting
dialogue between international
dance cultures.

عرض موسيقي
El Sur / The South (1983)

18:00

)١٩٨٣( الجنوب

Director: Victor Erice| Spain | 95 min
| +18
Film language: Spanish with Englis
and Arabich subtitles

 حبيب شحادة حنا- قصتنا
يتكون العرض املوسيقي “قصتنا” من مقطوعات
 وفيه، كلها لحبيب شحادة حنا، ٍموسيقية وأغان
 يف سياقات موسيقية،يتحاور امللحن مع العازف
مختلفة وأمناط متنوعة منها التانغو والفالس
 يؤكد العرض.والرقصة والتقاسيم واالرتجال
“قصتنا” عىل الحداثة يف التلحني والعزف عىل
 مدموج بحوار موسيقي مثري بني ثقافات،السواء
.موسيقية عاملية مختلفة

Better known for his landmark film,
The Spirit of the Beehive (1973),
Victor Erice returned to filmmaking
ten years later with El Sur (The
South), an adaptation of a novella by
Adelaida García Morales. Building
on the director’s fascination with
childhood, fantasy and Spain’s civil
war, this beautiful work was actually
never completed, with many unfilmed sequences in the script left
by the wayside. And yet, El Sur’s
vision remains quietly powerful
throughout; a document of haunting
personal tragedy and political exile
that never feels anything less than
whole. In the north of Spain, Estrella
grows up completely enraptured by
her father – a doctor with seemingly
mystical powers – and by stories of
his youth in the south, its mysterious
secrets slowly invading Estrella’s
dreams over time. With powerful
cinematography and elliptical
storytelling, El Sur tenderly evokes
the pain of memory’s inescapable
power.

Director: Edward Yang| Taiwan| 240
min | +15
Film language: Taiwanese, with English
and Arabic subtitles
Perhaps one of the best coming-ofage films ever produced, A Brighter
Summer Day is a complex paean
to youth and a country roiling with
political upheaval (the title is a
reference to the famed ballad sung
by Elvis Presley, “Are You Lonesome
Tonight”). Based on the true story
of a crime that rocked Taiwan in the
1960s, two rival gangs meet a violent
end as the young boy at the centre of
their increasingly intractable conflict
experiences the flush of first love and
betrayal. A sprawling work of art from
filmmaker Edward Yang, A Brighter
Summer Day is novelistic in scope
while somehow also maintaining an
unbearable sense of intimacy, tracing
the tragic fall from grace its central
character experiences as he gradually
moves to a life of juvenile delinquency
and set against the backdrop of rock
and roll’s encroaching pop culture
dominance and socio-cultural turmoil.

أيار
أيار

حزيران

يوم صيف أكرث
)١٩٩١( إرشاقًا
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١٨+ |  دقيقة٩٥ | فيكتور إريس| اسبانيا:إخراج
 اإلسبانية مع ترجمة إىل اإلنجليزية:لغة الفيلم
والعربية
اشتهر فيكتور إريس بفيلمه األول بعنوان روح خلية
 ثم عاد إىل اإلخراج بعد عرشة أعوام بفيلم،النحل
 املأخوذ عن رواية قصرية للكاتبة آدياليدا،الجنوب
 يبني الفيلم عىل اهتامم املخرج.غارسيا موراليس
 لكنه مل،بالطفولة والخيال والحرب األهلية اإلسبانية
 تاركاً العديد من املشاهد،يكمل العمل حتى النهاية
 يحافظ، مع ذلك.املوجودة يف النص دون توظيف
 كوثيقة كاملة متكاملة،الفيلم عىل قوته وتناغمه
.تحيك قصة مأساة شخصية أليمة ومنفى سيايس
ً تكرب اسرتيال وهي مسحورة كليا،يف شامل إسبانيا
 وبقصص شبابه،بأبيها الطبيب ذي القدرات الغامضة
 فتبدأ أرساره الغامضة بغزو أحالمها مع،يف الجنوب
 يثري فيلم، بتصويره القوي ورسده املقتضب.الوقت
. آالم سيطرة الذاكرة التي ال مف ّر منها، برقة،الجنوب

22

Director: Rungano Nyoni| Zambia |
93 min | +15
Film language: English, Chewa,
Bemba, Tonga, with English and
Arabic subtitles
Following a banal incident in her
local village, an eight-year-old
girl named Shula is accused of
witchcraft. After a short public trial
whereupon she is unjustly found
guilty, Shula is taken into state
custody and exiled to a witch camp.
Unfortunately, it is at the camp
where she ends up taking part in an
initiation ceremony that will forever
change the course of her life.
Contrary to surface appearances,
I am Not a Witch is in actuality a
deeply funny and humane film about
that least humorous of subjects:
the injustices visited upon children,
especially girls. This dark comedy
from Zambia satirizes everything
from the country’s modern tourism
industry to misogyny, while also
questioning power structures and
the possibilities for true liberation.
Clever in both conception and
direction, I am Not a Witch has also
shined a light on Zambia’s growing
film industry.

15 04

١٥+ |  دقيقة٢٤٠ |  إدوارد يانغ| تايوان:إخراج
 التايوانية مع ترجمة إىل اإلنجليزية:لغة الفيلم
والعربية
قد يكون فيلم «يوم صيف أكرث إرشاقاً» أفضل
األفالم التي تعالج موضوع بلوغ سن الرشد عىل
 يشري العنوان إىل أغنية ألفيس بريسيل.اإلطالق
 ويصور،»الشهرية «هل أنت وحيد الليلة؟
شغفاً معقدا ً للشباب وبلد تغمرها االضطرابات
.السياسية
الفيلم مقتبس عن قصة جرمية حقيقية هزت األمة
 تواجه فيها عصابتان متنافستان،يف الستينيات
نهاية عنيفة بينام يخترب ولد يافع يف قلب نزاعهام
 يحافظ.املستعيص أول إحساس بالحب والخيانة
هذا العمل املرتامي واملبتكر للمخرج إدوارد يانغ
 متتبعاً السقوط املأساوي،عىل حميميته الطاغية
لشخصيته الرئيسية وهي تنتقل إىل حياة من
 عىل خلفية سيطرة ثقافة «الروك آند،الجنوح
.رول» واالضطرابات االجتامعية والثقافية

I am Not a Witch
(2018)

18:00

أيار

أنا لست ساحرة
)٢٠١٨(

Talk with Raeda
Taha

18:00

Palestinian artist and playwright
Raeda Taha was born in Jerusalem.
Following the 1967 war, Taha left
Jerusalem for Amman and then
to Beirut, where she grew up and
pursued her education. Later, Taha
moved to Tunisia and worked as
the Press Secretary for Chairman
Yasser Arafat. Taha is the daughter
of Martyr Ali Taha.
In 2013, Taha made her stage
debut, acting the leading role of
Safiya in Return to Haifa, directed
by Lina Abyad. Taha also performed
the leading role of Lamya in 80
Steps. Later, Taha wrote and
performed her own one-woman
show, Where Can I Find Someone
Like You, Ali?, also directed by
Abyad. The play 36 Abbas Street is
Taha’s latest production.

 اإلنجليزية والشيوى والبمبا والتونغا مع:لغة الفيلم
ترجمة إىل اإلنجليزية والعربية
 بالسحر، الفتاة يف الثامنة من عمرها،تتهم شوال
 بعد محاكمة عامة.نتيجة حادث تافه يف قريتها
 تدينها الدولة وتحتجزها وتنفيها إىل معسكر،وقصرية
 تشارك الفتاة يف املعسكر يف، لسوء الحظ.للساحرات
.طقوس ستغري مجرى حياتها إىل األبد
 فإن الفيلم يف الواقع،ًعىل عكس ما يبدو ظاهريا
إنساين ومضحك للغاية رغم تناوله أكرث املواضيع
 تسخر هذه.خاصة الفتياتf و، ظلم األطفال:جدية
 من صناعة السياحة،الكوميديا السوداء من كل يشء
 بينام تشكك يف،الحديثة يف البالد ومن كراهية النساء
 الفيلم.هياكل السلطة وإمكانيات التحرر الحقيقي
يعالج املوضوع بذكاء يف صياغته وإخراجه ويسلط
.الضوء عىل صناعة السينام املتنامية يف زامبيا

ولدت الفنانة الفلسطينية واملرسحية رائدة
 إىل٦٧ وغادرتها بعد حرب الـ،طه يف القدس
،عامن ثم إىل بريوت حيث تربت ودرست
 حيث عملت سكرترية إعالمية،ثم إىل تونس
 وهي ابنة الشهيد،يف مكتب يارس عرفات
.عيل طه
٢٠١٣ صعدت إىل املرسح للمرة األوىل العام
”لتمثيل دور صفية يف عرض “عائد إىل حيفا
 ثم قدمت دور مليا يف،من إخراج لينا أبيض
 بعد ذلك شاهدناها،” درجة٨٠“ مرسحية
يف مونودراما “أالقي زيك فني يا عيل” من
 وكانت آخر، وإخراج لينا أبيض،كتابتها
.” شارع عباس٣٦“ أعاملها مرسحية

أيار
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The Crows \ Wrony
(1994)

18:00

Director: Dorota
Kędzierzawska | Poland | 66
min | +15
Film language: with English
and Arabic subtitles

١٥+ | دقيقة٩٣ |  رانغانو نايوين| زامبيا:إخراج

حديث مع رائدة
طه

Perhaps one of the strangest
ruminations on childhood ever
captured on film, Wrony (or The
Crows), follows the trajectory of
a lonely 9-year-old girl painfully
neglected by her mother, who
runs away from home and
kidnaps another 3-year-old girl
in search of happiness. Despite
the disturbing subject matter, the
film is never terribly explicit, nor
does it delve completely into the
horror genre; instead it maintains
a rather dreamlike and sometimes
sentimental essence. Nonetheless,
a mounting sense of dread and
foreboding creeps into every frame
of The Crows as it explores a world
that is both fundamentally innocent
and tainted by something much
darker. The kidnapped infant’s
parents rarely appear onscreen,
and rather we are fully immersed
in the world of the children
themselves who are able to wander
around aimlessly, unchecked by
the heartless adults around them.
Haunting and unforgettable, The
Crows is an indelible and yet
somehow overlooked entry in the
history of contemporary Polish
cinema.

 روين/ الغربان
)١٩٩٤(

٦٦ |  دوروتا كاليزيوسكا | بولندا:إخراج
+15 | دقيقة
 البولندية مع ترجمة إىل:لغة الفيلم
اإلنجليزية والعربية
 أحد،)قد يكون فيلم «روين» (أو الغربان
.أغرب التأمالت حول الطفولة عىل اإلطالق
يتتبع الفيلم مسار فتاة وحيدة يف التاسعة
 فهربت، أهملتها والدتها بقسوة،من عمرها
من البيت واختطفت طفلة تبلغ ثالثة سنوات
، رغم صعوبة املوضوع.بحثًا عن السعادة
مبهم وبعيدً ا عن منط أفالم
ً يبقى الفيلم
حلمي وعاطفي
جوهر
عىل
 فيحافظ،الرعب
ّ
.بعض اليشء
 يتسلل شعور مرعب ينذر بالشؤم،مع ذلك
إىل كل إطار من الفيلم وهو يستكشف
عاملًا بري ًئا يف األساس ولكن يشوبه يشء أكرث
قلم يظهر والدا الطفلة املخطوفة
ّ .ظلمة
 بل ننغمس نحن كل ًّيا يف عامل،عىل الشاشة
،الطفلتني القادرات عىل التجول دون هدف
ّ ال شك.دون أن يتفقدهم الكبار من حولهم
أن فيلم الغربان ال ميكن نسيانه ولكن يتم
إغفاله كجزء من تاريخ السينام البولندية
.املعارصة

حزيران
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I Was Born, But…
(1932)

)١٩٣٢( ... ولكن،ولدت

18:00

A Poetic Musical
Performance

19:00

 أسامء عزايزة وهيا زعاترة- نكتة يف سريك

A Joke in a Circus
Director: Yasujirō Ozu | Japan |
100 min | +16

 دقيقة١٠٠ : ياسوجريو أوزو | اليابان:إخراج
١٦+ |

Film language: Japanese Intertitles
with English and Arabic Subtitles
(mostly silent)

 مع عناوين، صامت يف الغالب:لغة الفيلم
فرعية باليابانية وترجمة إىل اإلنجليزية
والعربية

One of the few films to have
survived from Japan’s silent era,
and also one of Yasujirō Ozu’s
most beloved works, I Was Born,
but... is a humourous portrait
of one family’s financial and
psychological troubles. Two young
brothers battle school bullies and
obnoxious teachers as part of their
daily, tormented ritual; their lives,
however, come to a screeching
halt when they suddenly
comprehend their father’s lower
social status.

أحد األفالم القليلة التي نجت من العرص
 وأحد أشهر أفالم ياسوجريو،الصامت يف اليابان
» صورة... ولكن، يقدم فيلم «ولدت.أوزو
مضحكة عن املشاكل املالية والنفسية إلحدى
 فيتحتّم عىل أخوين صغريين خوض.العائالت
يومي مع متن ّمرين ومعلّمني بغضاء
ّ رصاع
 ولكن حياتهام تتوقف متا ًما عندما،نحو البلوغ
يستوعبان فجأة مكانة والدهام االجتامعية
.املتدنية

Told from the viewpoint of one
of the film’s scrappy young
protagonists, I Was Born, but... is a
poignant evocation of tumultuous
childhood and an excellent entry
point to Ozu’s cinematic body of
work.

يُحىك الفيلم من وجهة نظر أحد أبطاله
اليافعني الذي يستعيد ذكريات طفولة
مضطربة ويشكل نقطة دخول ممتازة ألعامل
.يساوجريو أوزو

Poet Asma’a Azaizeh and
artist Haya Zaatry present a
performance combining poetry
with vocal and instrumental
accompaniment. Poems will
be performed from Azaizeh’s
latest collection, touching on the
privileges of those who live, like
her, outside the war; on the need
for death; on the normal state of
evil. These will be accompanied
by innuendoes, similar to vocal
metaphors, from Zaatry, along
with film clips.

حزيران
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Short films

Concert
Faraj Suleiman

20:00

Faraj Suleiman is a
Palestinian composer &
pianist, in 2018 he Sang
“Issa Jay”; A song that his
friend, Amer Hlehel, had
written and he performed it
as a sort of a joke at first.
Later, it turned into a serious
project, a music album that
includes 10 songs in which
he, Faraj composed.

30

فرج سليامن هو ملحن وعازف بيانو
 قام بغناء٢٠١٨  يف العام.فلسطيني
 التي قام صديقه عامر،»«إسا جاي
 حيث مل تكن يف٬حليحل بكتابتها
البداية أكرث من دعابة قبل أن تصبح
مرشوعاً جدياً يتشكل يف ألبوم كامل
 أي فرج، أغانٍ قام هو١٠ يحتوي عىل
.بتلحينها

The film is the last episode of a longterm project in which each episode
deals with the concept of museums
from a different perspective. The
film deals with the construction of
the zoo and its historical relation
to museums from on the one hand
and the relation between zoos and
cemeteries from the other hand.
These three components are
similarly related to history and are
presented in a similar way.

Is, Gone - Rama Mar’i
Duration: 10 minutes
A short experimental film about
a performance piece missing it’s
author.

أفالم قصرية

18:00

It is a 15-minute film based
on spoken narrative, the text
constructed in parallel with several
visits to different zoos and zoological
societies in Palestine, Switzerland
and Egypt.

عرض موسيقي
فرج سليامن

عرض نكتة يف السريك تقدمه الشاعرة أسامء
عزايزة والفنانة هيا زعاترة يتجاور فيه الشعر مع
 حيث سنستمع فيه اىل.الصوت البرشي واآلاليت
قصائد من مجموعة أسامء األخرية عن امتيازات
 عن رضورة،من يعيش مثلها خارج الحرب
 كلها مصحوبة بإحاالت، عن طبيعة الرش،املوت
هي أشبه باستعارات صوتية من هيا وتدخالت
 تشارك،تضاريسية من جهاز التسجيل املرافق لها
.املنصة رشائط فيديو

17

حزيران

Electronic Music
Concert

ELECTROSTEEN aims to present
an alternative vision of Palestine,
one nurtured through the eyes of
its most compelling contemporary
musical producers.
That’s how a team of carefully
selected young contemporary
Palestinian musicians and
producers were asked to work
on original tracks using an audio
database collection of existing
archives or recordings from
professional and non-professional
urban, rural and Bedouin musicians
as a starting point. International
electronic music producers were
also invited to join the team
as mentors to introduce new
techniques and sounds to the
project.

ELECTROSTEEN is also planned
to become a musical/video live
show to take place in several major
international cities to share the
experience of our Palestine: the
Palestine of colours, sounds and
creation.
Team:

 نور أبو- )٢٠١٨(أأنا أقدم ما يف املتحف؟
عرفة
 لغة، دقيقة15  الذي تبلغ مدته،يعتمد الفيلم
 حيث كُتب نصه خالل العديد من،الرسد املحكية
الزيارات إىل مختلف حدائق الحيوان يف فلسطني
.وسويرسا ومرص

- Rashid Abdulhamid
- Sama Abdulhadi
- Mohammad Nofal
- Mohammad
Masrouji
- Jad Abbas

عرض موسيقى الكرتونية

20:00

All the produced tracks, along
with a documentary film on
the production process will be
assembled in a unique CD/DVD
box set to be distributed within
Palestine and all over the world.

Am I the Ageless Object at the
Museum? (2018) - Noor Abuarafeh

حزيران
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عرض شعري موسيقي

- Sarouna
Mouchacha
- Nasser Halahlih
- Bruno Sabbagh
(Bruno Cruz)
- Walaa Sbait

)١٩٩٧( أطفال السامء

18:00
تهدف إلكرتوسطني إىل تقديم رؤية بديلة
 وهي رؤية تستمد مق ّوماتها،عن فلسطني
من نظرة أهم املنتجني املوسيقيني املعارصين
 حيث أعدت الخطط التي ترمي اىل.فيها
مريئ/تحويل إلكرتوسطني إىل عرض موسيقي
، ُيقام يف عدة مدن رئيسية حول العامل،حي
ّ
من أجل تبادل التجربة التي تزخر بها بلدنا
.فلسطني
 طُلب إىل فريق من املوسيقيني،فهكذا
 الذين اختريوا،واملنتجني الفلسطينيني الشباب
، أن يعملوا عىل إنتاج تسجيالت أصل ّية،بعناية
، أو قاعدة بيانات،باستخدام مواد صوتية
تُج َمع من األرشيفات املوجودة أو تس َّجل من
افيي وغري احرتاف ّيني يقيمون يف
ّ موسيقيني احرت
املناطق الحرضية والريفية والبدوية كنقطة
 كام ُو ِّجهت الدعوة إىل.بداية لهذا العمل
منتجني عامل ّيني يعملون يف مجال املوسيقى
اإللكرتونية لالنضامم إىل هذا الفريق بصفتهم
مرشدين من أجل تقديم أساليب وأصوات
.جديدة للمرشوع

Director: Majid Majidi| Iran| 89 min
Persian | +13
Film language: with English and
Arabic subtitles
Shot mostly in the style of a
documentary and featuring a
cast of young, non-professional
actors, Children of Heaven tells
the deceptively simple story of a
brother and sister who suddenly find
themselves mulling a more adult,
philosophical quandary: material
possession versus spiritual wealth.
The film’s machinations are put into
motion when Ali accidently loses
the only pair of shoes his little sister,
Zahra, owns. Attempting to hide the
bad news from their poor father and
frail mother, they devise a scheme
to share Ali’s sneakers until they can
find a new pair of shoes.
Filmed in secret to capture a true
portrait of Tehran’s less-traveled
haunts without the glare of the
authorities, Children of Heaven is
a neorealist fable that avoids easy
sentimentality.

١٣+ |  دقيقة٨٩ |  ماجد مجيدي| إيران:اخراج
 الفارسية مع ترجمة إىل اإلنجليزية:لغة الفيلم
والعربية
 مع طاقم من،وثائقي
ُص ّور الفيلم بأسلوب
ّ
 يحيك فيلم.املمثلني الشباب غري املحرتفني
«أطفال السامء» قصة تبدو بسيطة عن أخ
،وأخت يجدان نفسهام أمام مأزق فلسفي صعب
.الخيار بني الغنى املادي والغنى الروحي
يل الحذاء الوحيد
ّ تبدأ حركة الفيلم عندما يفقد ع
 يف محاول ٍة. زهراء،الذي متلكه أخته الصغرية
إلخفاء الخرب عن والدهام الفقري ووالدتهام
 يبتكر الطفالن خطة ملشاركة أحذية،الضعيفة
.عيل حتى يعرثا عىل زوج أحذية جديد
تم تصوير الفيلم رساً اللتقاط صورة تظهر أزقة
 يحيك.طهران الحقيقية دون تدخل السلطات
فيلم أطفال السامء األحداث بواقعية دون اجرتار
.عاطفي مبتذل
ّ

:الفريق
 سارونا مشعشع-  رشيد عبد الحميد نارص حليحل-  سام عبد الهادي محمد نوفل) برونو صباغ (برونو كروز والء سبيت-  محمد مرسوجي جاد عباس-

Director: Andrei Tarkovsky| Soviet
Union| 94 min | +16
Film language: Russian, with
English and Arabic subtitles

صائر غاب – راما مرعي
 دقائق10 :مدة الفيلم

Ivan’s Childhood (1962)

18:00

12
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 كام سيجري،وسوف تُجمع التسجيالت كافة
وثائقي يتناول عملية
العمل عىل تصوير فيلم
ّ
/ يف صندوق يحوي أقراصاً مدمجة،إنتاجها
أقراص فيديو رقمية سوف توزَّع يف فلسطني
.ويف جميع أنحاء العامل

،والفيلم هو آخر حلقة من مرشوع طويل املدى
تعالج كل حلقة منه مفهوم املتحف من منظور
 وهو يتناول بناء حديقة الحيوان.مختلف
 والعالقة،وعالقتها التاريخية باملتاحف من جهة
 حيث تربط،بينهام وبني املقابر من جهة أخرى
هذه املكونات الثالثة عالقة بالتاريخ وتعكسه يف
.حاالت شديدة التشابه

“هو فيلم تجريبي قصري عن مرشوع أدايئ يفتقد
املؤلف

Children of Heaven
(1997)

)١٩٦٢( طفولة إيفان

Andrei Tarkovsky’s debut
feature, Ivan’s Childhood
poetically explores the effect
of war on children. Set in the
midst of war-torn Russia during
World War II, 12-year-old Ivan
is placed in a German prison
camp after Nazi invaders
destroy his village and kill his
family. The boy manages to
escape and makes his way
back to Russia, finding himself
in the care of Captain Kholin,
who urges Ivan to consider
military school. Instead, Ivan
convinces the captain to allow him to
return to Germany and act as a spy, in
a bid to avenge the death of his family
members.
When the film was first released, it was
interpreted as a rather straightforward
and patriotic ode to the filmmaker’s home
country. But with time and in light of
Tarkovsky’s oeuvre, Ivan’s Childhood is
now understood to be a jarring, deeply
metaphysical film – one which provides
no tidy conclusions to humanity’s
inherent darkness.

|  آندريه تاركوفسيك | االتحاد السوفيتي:إخراج
١٦+ |  دقيقة٩٤
 الروسية مع ترجمة إىل اإلنجليزية:لغة الفيلم
والعربية
«طفولة إيفان» هو أول أفالم تاركوفسيك
 يستكشف فيه بشاعرية أثر الحرب عىل،الطويلة
 تقع أحداث الفيلم يف روسيا املد َمرة.األطفال
 حيث يوضع إيفان،يف الحرب العاملية الثانية
ذو األعوام االثني عرش يف معسكر أملاين بعد أن
.يستويل النازيون عىل قريته ويقتلون عائلته
 فيجد،يتمكن الفتى من الفرار والعودة إىل روسيا
 الذي يشجع إيفان،نفسه يف رعاية كابتني خولني
 ّإل أن إيفان.عىل االلتحاق مبدرسة عسكرية
يقنع الكابتني بالسامح له بالعودة إىل أملانيا
. يف محاولة لالنتقام ملوت عائلته،كجاسوس
 يبدو الفيلم وكأنه مناجاة مبارشة،للوهلة األوىل
 مع مرور، ولكن.ووطنية لبلد املخرج األم
 نرى، ويف ضوء أعامل تاركوفسيك األخرى،الوقت
 الذي،البعد امليتافيزيقي العميق واملتنافر للفيلم
ال يقدم استنتاجات واضحة وممنهجة حول ظالم
.النفس البرشية

