Thursday 13 June
METROPOLIS EMPIRE SOFIL 1

6:30 PM | Inauguration of the Film Festival
Panel Discussion Women’s Rights as Human
Rights. With Benoîte Martin, Marie Wikström and
Ghida Anani. Moderated by Marie Forestier / In
Arabic and English with simultaneous translation.

Metropolis Empire Sofil 1 & 2

8:00 PM | Erased, ___ Ascent of the Invisible by

Ghassan Halwani (75min) / Arabic with English
subtitles.
Screening followed by a 30-minute discussion with
the director. Followed by a reception.

Friday 14 June
METROPOLIS EMPIRE SOFIL 1

6:00 PM | Speed Sisters: Inside the Car is Another
World by Amber Fares (80 min) / Arabic with
English subtitles.
8:00 PM | Panel discussion Music, Like any
Artistic Form, is Expression, But is it Necessarily
Political? With Monzer Darwish, Simon Stumpf,
Shery Bechara, Michelle and Noel Kesrewany.
Moderated by Konrad Siller / In Arabic and English
with simultaneous translation. Followed by a
performance by the Kesrewany sisters.
9:45 PM | Syrian Metal is War by Monzer Darwish
(87 min) / Arabic with English subtitles.

Metropolis Empire Sofil 2

6:00 PM | Madness in Aleppo by Lina Sinjab (90
min) / Arabic with English subtitles.
This film is shown as an exclusive Sneak Preview. To
join this private, local screening please register with
us at info@lb.boell.org.
Screening followed by a 30-minute discussion with
the director and with the cinematographer Abd
Alkader Habak.

9:30 PM | Bellingcat: Truth in a Post-Truth World

by Hans Pool (90min) / English, Dutch and German
with English Subtitles.

Saturday 15 June
METROPOLIS EMPIRE SOFIL 1

Metropolis Empire Sofil 2

Slim (103 min) / Arabic with English subtitles.
Screening followed by a 30-minute discussion with
the directors and former detainees.

Salhab (72 min) / Arabic, German and English with
English subtitles. Screening followed by a 30-minutes
discussion with the director and Miriam Younes,
director of the Rosa Luxemburg Foundation's office .

5:00 PM | Tadmor by Monika Borgmann and Lokman

7:30 PM | Still Recording by Saeed al-Batal and

Ghiath Ayoub (120 min) / Arabic with English subtitles.
Screening followed by a 30-minute discussion with
Ghiath Ayoub, one of the directors.

5:00 PM | An Open Rose / Warda by Ghassan

7:30 PM | Chris the Swiss by Anja Kofmel (90 min)

/ Swiss German, German, English and Spanish with
English subtitles.
Screening followed by a 30-minute discussion via
skype with the director.

9:45 PM | Naila and the Uprising by Julia Bacha (76
min) / Arabic with English subtitles.

Sunday 16 June
METROPOLIS EMPIRE SOFIL 1

5:00 PM | Syrian Metal is War by Monzer Darwish
(87 min) Arabic with English subtitles.

Metropolis Empire Sofil 2

5:00 PM | Speed Sisters: Inside the Car is Another
World by Amber Fares (80 min) / Arabic with English
subtitles.

6:45 PM | Warfare in the Air by Abdullah al-Hakawati
(60 min) / Arabic with English subtitles.

8:00 PM | Still Recording by Saeed al-Batal and
Ghiath Ayoub (120 min) / Arabic with English subtitles.

6:45 PM | Naila and the Uprising by Julia Bacha (76
min) / Arabic with English subtitles.

8:30 PM | Another Day of Life by Raùl de la Fuente &
Damian Nenow (86 min) / English.

ALMOST THERE
beyond limits

The Almost There film festival on human rights and migration is back! Organized by the
Beirut Office of Heinrich Böll Foundation in partnership with the Embassy of Switzerland in
Lebanon, this fourth edition will take place at the Metropolis Empire Sofil from June 13 to
16. This year, we will be featuring artists, journalists and activists driven by their belief in a
cause, as well as examining questions around documenting, narrating and remembering.
In different ways, all of them are going beyond limits: limits imposed by politics, by society
or by personal circumstances. They are doing everything they can to claim their own rights
and those of others, to realize their dreams and assert their dignity.
Across the world, the principle of equality is being undermined, and people’s rights hollowed
out. In response to this trend, we will begin the festival with a discussion on Women’s
Rights as Human Rights. Join us on June 13 at the Metropolis for a conversation about
how we can support women taking agency and standing up.
We have the honor of opening the program with Lebanese film director Ghassan Halwani,
who will be screening his latest work, Erased, ___ Ascent of the Invisible. It tells the story of
a forced disappearance, the story of the many thousands kidnapped during the Lebanese
civil war. And given the great resonance of last year’s screening of Tadmor by Monika
Borgmann and Lokman Slim, we will be bringing it to the screen again. In Tadmor, a number
of former Lebanese prisoners in Syria tell their stories of what they lived through while
being “disappeared”.
The festival will give a special focus to the stories of inspiring women. Naila and the
Uprising by Julia Bacha chronicles the remarkable journey of Naila Ayesh and a community
of women during the First Intifada in the late 1980s. What happened to them when the
intifada ended, and why did they become so marginalized in politics? Speed Sisters: Inside
the Car is Another World by Amber Fares features Palestinian women determined to go
further and faster than anyone thought they could. As the film weaves together their lives
on and off the track, we see how the first all-woman racing team in the Middle East is
challenging the social and political constraints imposed upon it. Finally, An Open Rose
by Ghassan Salhab will bring to life the writings of Rosa Luxembourg, one of the most
revolutionary political thinkers of the early twentieth century.
If sports can be political, so can music. Syrian Metal is War by Monzer Darwish focuses on
both musicians and fans of heavy metal in Syria, featuring their stories in a simple, flowing
dialogue. Are metal fans political, or are they becoming politicized through the reactions
they encounter? As well as showing this documentary, we would like to invite you for a
discussion on this subject. Music, like any artistic form, is expression, but is it necessarily
political? We will discuss this via Skype with the film’s director, and live with the Kesrewany
sisters, who will not only take part in the panel but also give a short performance.

Saeed al-Batal and Ghiath Ayoub’s Still Recording is a haunting documentary about
civilians in Douma, seen through the lens of arts students who attempt to offer training
even in the darkness of war. In Warfare in the Air, the camera of Abdullah al-Hakawati
follows the daily life of a mother with her children trapped under siege and trying to make
ends meet. In an exclusive private screening, we will offer a sneak preview of Lina Sinjab’s
Madness in Aleppo. This film follows physician Dr. Hamza al-Khatib and nurse Um Ibrahim
in al-Quds Hospital, by then the last operational hospital in besieged East Aleppo, as well
as photographer Abd Alkader Habak, and many other hospital staff and patients who do not
lose hope even in the worst circumstances.
Swiss director Anja Kofmel investigates a different story of war. She digs into the life and
death of her cousin, strangled to death in 1992 in Yugoslavia after donning the uniform of
an international mercenary. While the approach she takes is personal, her work raises a
number of wider questions about war, war coverage, and getting involved in the struggles
of others.
Manipulation of facts and “fake news” are nothing new, but there are new methods to
counter it. Open-source investigations have become ever more refined and relevant. For
this reason, we will be screening Bellingcat: Truth in a Post-Truth World by Hans Pohl, which
tracks the rise of Bellingcat’s transparent and award-winning investigative journalism.
We will be closing the festival with Another Day of Life by Raùl de la Fuente and Damian
Nenow. This animated documentary follows the famous Polish reporter Ryszard
Kapuscinski in his coverage of the Angolan civil war in 1975. Another Day of Life had its
world premiere at a special session of the Official Selection of the Cannes Film Festival
2018, out of competition.

Heinrich Boell Foundation’s Beirut East Office is looking forward
to welcoming you at our festival!

A street, a square, a metro station and even a bridge, a footbridge at least, this same
footbridge from which her corpse was thrown, bear her name from now on.
Rosa Luxemburg was one of the most important political thinkers of the early 20th
century. This documentary on her writings takes us back to her revolutionary thinking.
About the director
Ghassan Salhab, who was born in Dakar, Senegal, not only makes his own films
but collaborates on many scriptwriting projects, as well as teaching in Lebanon. In
addition to numerous “film essays” including Chinese Ink, Son Image and Le Voyage
Immobile with Mohamed Soueid, he has directed seven feature films. All of these were
selected for international film festivals. In 2016, Salhab was an Artist in Resident at the
Deutscher Akademischer Austauschdienst (DAAD) in Berlin. La Rochelle International
Film Festival, Les Journées Cinématographiques de Carthage and La Cinémathèque
du Québec in Montréal have paid tribute to his work. He has also published a book,
Fragments du Livre du Naufrage.
Genre: Documentary / Original Version: Arabic, German and English / Duration: 72 min
Producer: Ghassan Salhab / Script: Ghassan Salhab / Editor: Carine Doumit and Ghassan Salhab
Cinematography: Khaled Abdelwahed and Mark Khalife / Sound Editing & Design: Tatiana alDahdah and Rana Eid.
ghassansalhab@gmail.com
The screening will be followed by a 30-minute Q&A discussion with the film's director, Ghassan
Salhab, and the director of the office of Rosa Luxemburg Foundation in Lebanon, Miriam Younes,
who is one of the narrators of Rosa Luxemburg’s writings in the film.

لقيت منه جثتها
َ  جسر المشاة نفسه الذي ُأ، أقله جسر مشاة، محطة مترو وحتى جسر، ٌ ساحة،شارع
ٌ
. ًيحمل اسمها من اآلن فصاعدا
 ُيعيدنا هذا الوثائقي.كانت روزا لكسمبورغ من أهم المفكّ رين السياسيين في مطلع القرن العشرين
.عن كتاباتها إلى تفكيرها الثوري

نبذة عن المخرج
 بل يتعاون، ال يضع توقيعه على أفالمه وحسب، المولود في داكار في السنغال،غسان سلهب
.فضال عن عمله في مجال التدريس في لبنان
،أيضاً في عدد كبير من مشاريع كتابة النصوص
ً
Son( " و"صورته،)Chinese Ink( " منها "حبر صيني،"إلى جانب العديد من "المحاوالت اإلخراجية
 وقد اختيرت. تولّ ى أيضاً إخراج سبعة أفالم طويلة،قد الشوق" مع محمد سعيد
َ  و"على،)Image
German(  كان سلهب فناناً مقيماً لدى،2016  عام.كلها للمشاركة في مهرجانات سينمائية دولية
وو ِّجهت تحية إلى أعماله في مهرجان الروشيل
ُ .) في برلينAcademic Exchange- DAAD
كتاب بعنوان
 وصدر له. وسينماتيك كيبيك في مونريال، وأيام قرطاج السينمائية،الدولي لألفالم
ٌ
.”"من كتاب الغرق
 ومديرة مكتب مؤسسة روزا لكسمبورغ في، دقيقة مع المخرج غسان سلهب30 يلي العرض نقاش لمدة
. وهي أحد المعلّ قين القصصيين الذين يقرأون كتابات روزا لكسمبورغ في الفيلم، ميريام يونس،لبنان

An Open Rose / Warda | وردة
Ghassan Salhab غسان سلهب
Lebanon / 2019

Warsaw, 1975. Ryszard Kapuscinski, 43, is a brilliant veteran journalist, an idealist
and a friend of lost causes and revolutions. At the Polish Press Agency, he convinces
his boss to send him to Angola, where a bloody civil war has broken out on the eve
of the country’s independence. He embarks on a seemingly suicidal road trip into the
heart of the conflict. There, he witnesses the dirty reality of war and discovers a sense
of helplessness previously unknown to him. Angola will change him forever: it was a
reporter that left Poland, but it was a writer that returned.
The animated documentary Another Day of Life was presented in world premiere at
a special session of the Official Selection of the Cannes Film Festival 2018, out of
competition.
About the directors
Raúl de la Fuente is an award-winning cinema director and scriptwriter. His Minerita
(2013) was shortlisted for Best Short Documentary Subject at the 88th Academy
Awards.
Damian Nenow joined Platige Image in 2005. In 2011, he directed City of Ruins, an
animated documentary. In 2013, he directed Hunger Is a Tyrant. For Another Day of Life,
he was primarily responsible for directing the 3D animation.
Genre: Documentary / Original Version: English / Duration: 86 minutes / Producers: Platige Films
(Poland), Latige Films (Poland), Jarek Sawko, Ole Wendorff, Østergaard Kanafi Films (Spain),
Amaia Remirez and Raul de la Fuente / Script: Raul de la Fuente, Amaia Remirez, Damian Nenow,
David Weber and Niall Johnson / Co-Producers: Walking the Dog (Belgium), Eric Goossens,
Anton Roebben Wuste Film (Germany), Jorn Radel, Pupperworks (Hungary) and Frantisek Ambru.
festival@indiesales.eu / www.indiesales.eu/another-day-of-life
Awards: Biogra Film Festival: Jury International Mention / El Gouna Film Festival: Audience Award /
San Sebastian IFF: Perlas Audience Award 2018 / European Film Awards: Best European Animation
2018 / Tokyo Anime Award Festival: Grand Prix 2019

ونصير للقضايا
ومثالي
،صحافي مخضرم المع
، ً عاما43 ، ريتشارد كابوتشينسكي.1975 ،وارسو
ٌ
ٌّ
ٌّ
 وقد تمكّ ن من إقناع المسؤول عنه في وكالة الصحافة البولندية بإرساله إلى.والثورات الضائعة
 وقد انطلق في رحلة إلى قلب النزاع.أنغوال حيث اندلعت حرب أهلية دموية عشية استقالل البالد
.شهد على قذارة الحرب واكتشف شعوراً بالعجز كان يجهله من قبل
ِ ، وهناك.بدت أشبه بعمل انتحاري
. ً لكنه عاد إليها كاتبا،مراسال
 غادر بولندا:غيرته أنغوال إلى األبد
ً
ّ وقد
أول عالمياً في جلسة خاصة للترشيحات
ّ ُق ِّدم وثائقي الرسوم المتحركة "يوم آخر في الحياة" في عرض
. خارج إطار المنافسة،2018 الرسمية في مهرجان كان السينمائي لعام

المخرجين
نبذة عن
َ
Minerita  اختير فيلمه.راؤول دي ال فوينتي مخرج سينمائي وكاتب سيناريو حائز على جوائز
المرشحة لجائزة أفضل فيلم وثائقي قصير في جوائز األوسكار في
ّ
() على قائمة األفالم2013
.88دورتها الـ
 صدر له وثائقي رسوم متحركة،2011  عام.2005 انضم داميان نينو إلى شركة "بالتيج إيماج" عام
 وضع بصمته اإلخراجية على فيلم "الجوع،2013  وعام.)City of Ruins( "بعنوان "مدينة األنقاض
 تولّ ى بصورة أساسية إخراج،" وفي فيلم "يوم آخر في الحياة.)Hunger is a Tyrant( "مستبد
.الرسوم المتحركة الثالثية األبعاد

Another Day of Life | يوم آخر في الحياة
ٌ

Raùl de la Fuente & Damian Nenow راؤول دي ال فوينتي وداميان نينو
Poland / Spain / Benelux / Germany / Hungary / 2018

Bellingcat: Truth in a Post-Truth World

 الحقيقة في عالم ما بعد الحقيقة:بلينكات
Hans Pool هانس بول

The Netherlands / 2018

Bellingcat: Truth in a Post-Truth World explores the promise of open-source
investigation, taking viewers inside the exclusive world of the “citizen investigative
journalist” collective known as Bellingcat. In cases ranging from the MH17 disaster
to the poisoning of a Russian spy in the United Kingdom, the Bellingcat team’s quest
for truth sheds light on the fight for journalistic integrity in the era of fake news and
alternative facts.
About the director
Hans Pool, born in the Netherlands in 1962, is an award-winning director and
cinematographer, who combines a journalistic approach with intellectual depth. He
masterfully conveys topics that are difficult to grasp with a cinematic language that
is understood by all. Previous films include Putin’s Olympic Dream and Looking for an
Icon.
Genre: Documentary / Original Version: English, Dutch and German with English Subtitles
Duration: 90 minutes / Producers: Femke Wolting and Bruno Felix / Editor: Simon Barker / Sound
Editing: Pepijn Aben / Research & Editorial: Sasha Ourik and Yula Altchouler / Music: Frank Wienk
(Binkbeats) / Executive Producers: Nick Fraser.
www.bellingcatfilm.com
Awards: International Documentary Film Festival Amsterdam: Official Selection

،يستكشف فيلم "بلينكات الحقيقة في عالم ما بعد الحقيقة" آفاق التحقيقات المفتوحة المصدر
فيأخذ المشاهدين إلى داخل العالم الحصري لمؤسسة "الصحافي المدني االستقصائي" المعروفة
وصوال إلى
 على متن الخطوط الجوية الماليزية17 بـبلينكات في قضايا عدة بدءاً من كارثة الرحلة
ً
، في بحثه عن الحقيقة، يسلّ ط فريق بلينكات الضوء،تسميم جاسوس روسي في المملكة المتحدة
.على النضال من أجل النزاهة الصحافية في عصر األخبار الكاذبة والوقائع البديلة

نبذة عن المخرج
 يجمع بين،ومصور سينمائي حائز على جوائز
 مخرج،1962  المولود في هولندا عام،هانس بول
ّ
 وذلك، يتناول بإتقان شديد مواضيع يصعب فهمها واستيعابها.المقارية الصحافية والعمق الفكري
" من أفالمه السابقة "حلم بوتين األولمبي.من خالل استخدام لغة سينمائية يفهمها الجميع
."و"البحث عن أيقونة

Chris the Swiss | كريس السويسري
Anja Kofmel أنجا كوفمل

Switzerland / Germany / Croatia / Finland / 2018

Croatia, January 1992. In the midst of the Yugoslav Wars, Chris, a young Swiss
journalist, is found dead in mysterious circumstances, wearing the uniform of an
international mercenary group. He was the cousin of the film’s director, Anja Kofmel. As
a little girl, she used to admire this handsome young man. Now grown up, she decides
to investigate his story, trying to understand what Chris’s involvement in the conflict
really was.
About the director
Anja Kofmel was born in 1982 in Lugano. She studied Animation at Lucerne School
of Design and Art (HSLU, 2009). Her diploma project was Chrigi, an award-winning
and highly-acclaimed short film dealing with the brutal murder of her cousin Christian
Würtenberg. After receiving her diploma, Anja worked as an independent animation and
documentary filmmaker as well as an illustrator. Between 2015 and 2017, she spent
most of her time in Croatia and Germany leading an international team of animators
as the director and artistic leader of Animadoc’s Chris the Swiss, a second and more
elaborate examination of her cousin’s murder.
Genre: Documentary / Original Language: Swiss German, German, English and Spanish with
English subtitles / Duration: 90 min / Producers: Samir, Siniša Juričić, Heino Deckert and Iikka
Vehkalahti / Editor: Stefan Kaelin / Executive Producer: Sereina Gabathuler / Cinematography:
Simon Guy Faessler / Animation: Simon Eltz and Serge Valbert / Music: Marcel Vaid / Sound
Editing & Design: Markus Krohn.
morgane@urbangroup.biz / www.urbandistrib.com/films/chris-the-swiss

 وهو صحافي، ُعثِ ر على كريس، في خضم الحروب اليوغوسالفية.1992 يناير/ كانون الثاني،كرواتيا
 كان. وكان يرتدي بزّ ة مجموعة دولية من المرتزقة، جثة هامدة في ظروف غامضة،سويسري شاب
 وبعدما.كريس نسيب مخرجة الفيلم أنجا كوفمل التي كانت معجبة في صغرها بذلك الشاب الوسيم
.التقصي عنه وعما جرى معه في محاولة لفهم طبيعة مشاركته في النزاع
 قررت،أصبحت راشدة
ّ

نبذة عن المخرجة
 تخصصت في مجال الرسوم المتحركة في كلية. في لوغانو1982 أنجا كوفمل من مواليد
 فيلم قصير عن جريمةChrigi التخرجي
 مشروعها.)HSLU، 2009( لوسرن للتصميم والفنون
ّ
 وقد نالت عنه جوائز كما لقي إشادة،القتل الهمجية التي راح ضحيتها نسبيها كريستيان فورتنبرغ
 عملت كوفمل مخرجة أفالم رسوم متحركة ووثائقية لحسابها، بعد نيل شهادة الديبلوم.واسعة
 أمضت الجزء األكبر من وقتها،2017 و2015 عامي
،الخاص
ً
َ  وبين.رسامة تصويرية
ّ فضال عن عملها
، على رأس فريق دولي من العاملين في مجال الرسوم المتحركة،في كرواتيا وألمانيا حيث تولّ ت
ٍ في محاولة،" إنتاج "أنيمادوك،"المسؤوليات اإلخراجية والفنية في فيلم "كريس السويسري
ًثانية وأكثر تدقيقا
.وتفصيال للوقوف على قضية مقتل نسيبها
ً

Erased, ___ Ascent of the Invisible |  ____ رحلة الصعود الى المرئي،طرس
Ghassan Halwani غسان حلواني
Lebanon / 2018

Thirty-five years ago, I witnessed the kidnapping of a man I know. He has disappeared
since. Ten years ago, I caught a glimpse of his face while walking in the street, but I
wasn’t sure it was him. Parts of his face were torn off, but his features had remained
unchanged since the incident. Yet something was different, as if he wasn’t the same
man.
In Erased, ___ Ascent of the Invisible, Ghassan Halwani investigates the story of one
man’s disappearance, giving us the opportunity to think about the wider questions of
forced disappearances, which have been left unanswered since the end of the Lebanese
civil war.
About the director
Ghassan Halwani lives and works in Beirut. Erased, ___ Ascent of the Invisible (2018)
is his first feature film. Alongside his artistic work, he is engaged in public and political
efforts. He is currently contributing to the creation of a national archive dedicated to
enforced disappearances in Lebanon. In addition, he is collaborating on research for a
film about the “National Physical Master Plan” and the regulation of land and property
in Lebanon.
Genre: Film Essay / Original Version: Arabic with English subtitles / Duration: 76 Minutes
Producer: Ghassan Halwani / Script: Ghassan Halwani / Editor: Vartan Avakian / Cinematography:
Ghassan Halwani / Sound Editing & Design: Toni Geitani and Rami Sabbagh.
ghassanhalwani@yahoo.fr
Awards: Locarno Film Festival: First Feature Film, Special Mention of the Jury 2018 / Festival
Cinema Mediterranéen Montpellier (CinéMed): Prix Ulysse, Meilleur Film Documentaire 2018 /
Carthage International Film Festival: Tanit de Bronze, Best Documentary 2018 / Cairo International
Film Festival, International Critic's Week: Fathy Faraj Award for Best Artistic Contribution / Laceno
d'Oro (Italy): Laceno d'Oro for Best Film / Transcinema (Peru): Special Mention of the Jury / Prix
Boghossian, Liban Cinema: Prix Coup de Coeur (Second Prize).
The screening will be followed by a 30-minute Q&A discussion with the film’s director, Ghassan
Halwani.

 قبل عشرة. وقد اختفى منذ ذلك الوقت.رجل أعرفه
شهدت على خطف
ُ
، ًقبل خمسة وثالثين عاما
ٍ
 كانت أجزاء من. لكنني لم أكن واثقاً من أنه هو،لمحت وجهه فيما كنت أمشي في الشارع
ُ
،أعوام
 وكأنه لم يعد الرجل،شيء ما مختلف
هناك
كان
إنما
.الحادثة
منذ
ل
تتبد
لم
مالمحه
لكن
،قة
َّممز
وجهه
ّ
ٌ
.نفسه
،يتقصى غسان حلواني عن حكاية اختفاء أحد األشخاص
،" رحلة الصعود إلى المرئي،____في "طرس
ّ
 والتي ظلّ ت من دون أجوبة،فيتيح لنا فرصة التفكير في األسئلة األوسع نطاقاً عن االختفاء القسري
ُ
.منذ وضعت الحرب األهلية اللبنانية أوزارها

نبذة عن المخرج
 وإلى جانب أعماله.) هو باكورة أفالمه الطويلة2018( " رحلة الصعود إلى المرئي،___"طرس
 يساهم راهناً في إعداد أرشيف وطني عن. ينخرط في الميدانَ ين العام والسياسي،الفنّ ية
 يتعاون في وضع أبحاث تحضيراً لفيلم بعنوان "الخطة،فضال عن ذلك
.المخفيين قسراً في لبنان
ً
. وعن تنظيم األراضي والممتلكات في لبنان،"الفيزيائية الوطنية الكبرى
. دقيقة مع مخرج الفيلم غسان حلواني30 لمدة
نقاش
ٌ
يلي العرض
ّ

Dr. Hamza al-Khatib and Photographer Abd al-Kader Habak are close friends living
in besieged Aleppo. Vowing not to leave, they endure months of the siege alongside
those others who remain, such as nurses Um Ibrahim, Um Amir and Um Modar. They
are based in al-Quds Hospital, the last underground hospital to continue operation,
treating thousands of civilians and saving lives. Amid the misery and death, they and
their fellow citizens find moments of love, fun and laughter. With them we experience
times of despair, but also moments of bonding and mutual support… This film has been
produced with the financial support of the Heinrich Boll Foundation, Beirut office.
About the director
Lina Sinjab is a filmmaker and a correspondent with the BBC in Beirut. She was the
BBC’s correspondent in Syria, and covered the popular uprisings in Syria, Yemen and
Libya. She also addressed the Syrian peace talks in Geneva, and continues to follow the
story. Sinjab presented and produced a radio talk show for BBC America in 2017 called
Syria Cafe. She is currently producing an investigative documentary for the BBC on the
Syrian “Four Towns” deal. In 2013, she directed Suryyat, a film about Syrian Women
during the time of the uprising, and this was shortlisted for the One Media Award. In May
2013, she won the International Media Cutting Edge Award for her coverage of Syria.
Genre: Documentary / Original Version: Arabic with English subtitles / Duration: 90 min Production:
Lina Sinjab, Rami Nihawi, Sawsan and Ayman Asfari / Editing: Nabil Mehshi / Cinematography:
Abd Alkader Habak and Meyar Roumi / Sound Editing & Design: Kinda Hassan / Creative Picture
Editing: Soudade Kaadan.
lina.sinjab@gmail.com
This film is shown as an exclusive Sneak Preview. To join this private, local screening please register
with us at info@lb.boell.org. The screening will be followed by a 30-minute Q&A discussion with the
film’s director, Lina Sinjab and with the cinematographer, Abd Alkader Habak.

مقربان يعيشان في مدينة
والمصور الفوتوغرافي عبد القادر حبق صديقان
الدكتور حمزة الخطيب
ّ
ّ
يتحمالن أشهراً من الحصار
نفسيهما بعدم الرحيل
 والرجالن اللذان قطعا وعداً على.حلب المحاصرة
ّ
َ
 مثل الممرضات إم ابراهيم وأم أمير وأم مضار اللواتي يعملن في،إلى جانب َمن بقي في المدينة
 حيث يستقبل آالف المدنيين، وهو آخر مستشفى تحت األرض يواصل العمل،مستشفى القدس
 يجدون مع المواطنين اآلخرين لحظات، وسط البؤس والموت.لعالجهم ويساهم في إنقاذ األرواح
 إنما أيضاً محطات من التالحم والدعم، نختبر معهم أوقاتاً من اليأس.من الحب والمتعة والضحك
. مكتب بيروت-  أنتج هذا الفيلم مع دعم مالي من مؤسسة مؤسسة هينرش ُبل....المتبادل

نبذة عن المخرجة
 كانت مراسلة.لينا سنجاب مخرجة ومراسلة لدى هيئة اإلذاعة البريطانية "بي بي سي" في بيروت
 وألقت. وتولّ ت تغطية االنتفاضات الشعبية في سوريا واليمن وليبيا،"بي بي سي" في سوريا
 تولّ ت. وتستمر في متابعة هذه المسألة،أيضاً كلمة أمام محادثات السالم السورية في جنيف
." تحت عنوان "سوريا كافيه2017 تقديم وإنتاج برنامج حواري إذاعي عبر "بي بي سي أميركا" عام
"وتعمل حالياً على إنتاج وثائقي استقصائي لقناة "بي بي سي" عن اتفاق "البلدات األربع
، عن النساء السوريات خالل االنتفاضة، صدر فيلم "سوريات" من إخراجها،2013  عام.السورية
International Media  فازت بجائزة،2013 مايو/ في أيار.One Media Award وقد ُر ِّشح لجائزة
. عن تغطيتها لألحداث في سورياCutting Edge Award
info@ :التسجل عبر
 ُيرجى، لحضور هذا العرض المحلي الخاص.قدم هذا الفيلم في عرض مسبق حصري
ّ
َّ ُي
 دقيقة مع مخرجة الفيلم لينا سنجاب ومع المصور السينمائي عبد30  يلي العرض نقاش لمدة.lb.boell.org
.القادر حبق

Madness in Aleppo | مجانين حلب
Lina Sinjab لينا سنجاب
Syria / 2019

When a nationwide uprising breaks out in the occupied Palestinian territories, a young
woman in Gaza must make a choice between love, family, and freedom. Undaunted, she
embraces all three, joining a clandestine network of women in a movement that forces
the world to recognize the Palestinian right to self-determination for the first time.
Naila and the Uprising chronicles the remarkable journey of Naila Ayesh and a fierce
community of women at the frontlines, whose stories weave through the most vibrant,
non-violent mobilization in Palestinian history, the First Intifada in the late 1980s.
About the director
Julia Bacha is a Peabody Award-winning filmmaker, a media strategist, and Creative
Director at Just Vision. Her credits include Budrus (2009, Director/Producer), My
Neighbourhood (2012, Director/Producer), and Naila and the Uprising (2017, Director).
Bacha is the recipient of numerous awards. She is a Term Member at the Council on
Foreign Relations, a Young Global Leader at the World Economic Forum, an Advisory
Board Member to the Tribeca Film Institute and a TED speaker.
Genre: Documentary / Original Version: Arabic with English subtitles / Duration: 76 minutes
Producers: Rula Salameh and Rebekah Wingert-Jabi / Script: Julia Bacha / Editors: Flavia de
Souza and Rebekah Wingert-Jabi / Cinematography: Talal Jabari / Sound Editing & Design: Judith
Gruber-Stitzer and Issam Rishmawi / Co-Producers: Fadi Abu Shammalah, Suad Amiry, Ronit Avni,
Pilar Crespi & Stephen Robert, Suzy Davis & Emilia Ferreira, Jessica Devaney, Jen Marlowe, Nava
Mizrahi and Anya Rous.
emma@justvision.org (Impact Producer) / www.nailaandtheuprising.com
Awards: Mizna Arab Film Festival: Best Documentary (Jury Award and Audience Award) / It's All
True Documentary Film Festival: Special Jury Award / Filmfest DC: Justice Matters Award.

شابة في غزة نفسها
ٌ وجدت امرأة،عندما اندلعت انتفاضة وطنية في األراضي الفلسطينية المحتلة
ّ
 فانضمت، لكنها لم ترتدع وتبنّ ت الخيارات الثالثة.مضطرة إلى حسم خيارها بين الحب والعائلة والحرية
سرية من النساء في إطار حركةٍ أرغمت العالم على االعتراف ألول مرة بحق الفلسطينيين
ّ إلى شبكة
 يوثّ ق فيلم "نائلة واالنتفاضة" المسيرة الالفتة التي خاضتها نائلة عايش وجماعة.في تقرير مصيرهم
 واللواتي نُ ِس َجت حكاياتهن من خالل التعبئة غير العنفية األكثر،صلبة من النساء عند الجبهات األمامية
. أال وهي االنتفاضة األولى في أواخر الثمانينيات،حيوية في التاريخ الفلسطيني

نبذة عن المخرجة
 ومديرة، وخبيرة في شؤون االستراتيجيات اإلعالمية،Peabody جوليا باشا مخرجة حائزة على جائزة
،)منتجة/ مخرجة،2009( ""ب ْد ُرس
ُ ، من األعمال التي تحمل توقيعها."إبداعية لدى "جاست فيجن
 في رصيدها.) مخرجة،2017( " و"نائلة واالنتفاضة،)منتجة/ مخرجة،2012( ""الحي الذي أعيش فيه
 كما أنها ُمدرجة على قائمة،لمدة محددة في مجلس العالقات الخارجية
 وهي عضو.جوائز عدة
ّ
 وعضو في المجلس االستشاري في،القادة العالميين الشباب في المنتدى االقتصادي العالمي
.TED ومتحدثة في مؤتمرات
معهد تريبيكا لألفالم
ّ

Naila and the Uprising | نائلة واالنتفاضة
Julia Bacha جوليا باشا
USA / Palestine / 2017

The Speed Sisters are the first all-women race car driving team in the Middle East.
Grabbing headlines and turning heads at improvised tracks across the West Bank,
these five women have sped their way into the heart of the gritty, male-dominated
Palestinian street car-racing scene. Weaving together their lives on and off the track,
Speed Sisters takes you on a surprising journey into the drive to go further and faster
than anyone thought you could.
About the director
In the aftermath of 9/11, Canadian filmmaker Amber Fares left her career in marketing
to deepen her understanding of life in the Middle East. In response to her experience,
Amber Fares co-founded SocDoc Studios to produce story-driven films that explore
social issues. Her directorial debut short, Ghetto Town (2009) has been shown at film
festivals around the world. Speed Sisters is her first feature-length documentary.
Genre: Documentary / Original Version: Arabic with English subtitles / Duration: 80 minutes
Producers: Amber Fares, Avi Goldstein and Jessica Devaney / Editing: Rabab Haj Yahya / CoProducers: Stephanie Economu, Ben & Rob Edwards, Talal Jabari, Anne O’Shea and Brian Quattrini
Directors of Photography: Amber Fares and Lucy Martenss.
jessica@speedsisters.tv / www.speedsisters.tv
Awards: Sheffield Doc/Film 2015: Official Selection / Hot Docs Canadian International Documentary
Festival 2015: Official Selection / IFI Documentary Festival 2015: Audience Award Winner (Best
Feature) / Oaxaca Filmfest: Official Selection / Adelaide Film Festival: Best Documentary (Winner).

 فهؤالء."أخوات السرعة" هو أول فريق نسائي لقيادة سيارات السباق في الشرق األوسط
تصدرت أخبارهن العناوين واستدارت الرؤوس لهن خالل انطالقهن على
السيدات الخمس اللواتي
ّ
 شققن طريقهن سريعاً إلى قلب عالم سباق السيارات في،مسارات مرتجلة في الضفة الغربية
ً اللواتي ينسجن معا،" تأخذكم "أخوات السرعة.شوارع فلسطين والذي ُيسيطر عليه العنصر الذكوري
حفز لديكم االندفاع كي تقطعوا مسافة
ّ مسار مفاجئ ُي
 في،خيوط حياتهن على حلبة السباق وخارجها
ٍ
.أبعد وبوتيرة أسرع مما قد يخطر في بال أحد بأنكم قادرون على فعله

نبذة عن المخرجة
تركت المخرجة الكندية عنبر فارس عملها في التسويق،سبتمبر/ أيلول11 في أعقاب هجمات
 شاركت في، وانطالقاً من تجربتها.التعمق أكثر في فهمها للحياة في الشرق األوسط
بهدف
ّ
معينة وتستكشف قضايا
روايات
تحكي
أفالم
إلنتاج
SocDoc
Studios
استديوهات
تأسيس
ّ
 في مهرجانات،)Ghetto Town( " "غيتو تاون، ُع ِرض الفيلم القصير األول من إخراجها.اجتماعية
. "أخوات السرعة" هو باكورة أفالمها الوثائقية الطويلة.سينمائية في مختلف أنحاء العالم

Speed Sisters: Inside the Car is Another World

عالم مختلف
 داخل السيارة هو:أخوات السرعة
ٌ
Amber Fares عنبر فارس
Palestine / 2015

Still Recording | لسه عم تسجل
Saeed al-Batal and Ghiath Ayoub سعيد البطل وغياث أيوب
Syria / Lebanon / France / Germany / Qatar / 2018

Saeed is a young cinema enthusiast trying to teach other young people in Eastern
Ghouta in Syria the rules of filming. His friend Milad is on the other side of the fence
in regime-controlled Damascus, finishing his studies in Fine Arts. Milad decides to
leave the capital and joins Saeed in besieged Douma where they set up a local radio
station and a recording studio. They hold the camera to film everything, until one day
the camera films them.
About the directors
Saeed al-Batal, born in 1988 in Tartous (Syria), is a citizen journalist, photographer and
filmmaker. He has worked as a reporter for many radio stations.
Ghiath Ayoub, born in 1989 in Yabroud (Syria), is a filmmaker and visual artist with
experience in production and videography. He is the co-founder of a number of open
spaces across Beirut such as Riwaq Beirut and Workshop51.
Al-Batal and Ayoub previously co-directed a short film, Frontline (2014), but Still
Recording is their first feature-length film.
Genre: Film Essay / Original Version: Arabic with English subtitles / Duration: 120 minutes
Producer: Mohammad Ali Atassi / Editing: Raya Yamisha & Qutaiba Barhamji / Co-Producers: JeanLaurant Csinidis (Films de Force Majeure, France) and Meike Martens (Blinker Filmproduktion,
Gremany) Cinematography: Abed al-Rahman al-Najar, Saeed al-Batal, Rafat Bearam, Ghith Beram,
Milad Amin, Ghiath Ayoub and Tim Siofi / Sound Editing & Design: Pierre Armand.
info@bidayyat.org / www.bidayyat.org
Awards: FIPRESCI Award: Prize of the International Federation of Film Critics / The Venice
International Film Critics’ Week: Audience Award / Mario Serandrei, Hotel Saturnia & International:
Award for Best Technical Achievement / Valdivia International Film Festival (Chile): Best
International Feature Film / The Jihlava International Documentary Film Festival: Best Testimony
on Politics (Special Mention) / The Young Jury of ZagrebDox 2019: Small Stamp Award / Geneva
International Film Festival and Forum on Human Rights: Young Jury Award and Special Mention.
Saturday’s screening will be followed by a 30-minute Q&A discussion with one of the film’s
directors, Ghiath Ayoub.

لقن شباناً آخرين في الغوطة الشرقية في سوريا قواعد
ّ سعيد شاب يعشق السينما ويحاول أن ُي
 في دمشق الخاضعة لسيطرة، صديقه ميالد ُيقيم في الجانب اآلخر من السياج الفاصل.تصوير األفالم
قرر ميالد مغادرة العاصمة واالنضمام إلى
ّ  ُي. حيث ُينهي تحصيله العلمي في الفنون الجميلة،النظام
 يحمالن الكاميرا.يؤسسان محطة إذاعية محلية واستديو تسجيل
المحاصرة حيث
سعيد في دوما
ّ
َ
.تصورهما
التي
للكاميرا
ة
ماد
فيه
يتحوالن
يوم
يأتي
أن
إلى
،أعينهما
عليه
تقع
لتصوير كل ما
ّ
ّ
ٌ

المخرجين
نبذة عن
َ
ومصور فوتوغرافي
 صحافي مواطن،1988  المولود في طرطوس (سوريا) عام،سعيد البطل
ّ
.مراسال في عدد كبير من المحطات اإلذاعية ووكاالت األنباء حول العالم
 عمل.ومخرج
ً
 مخرج وفنان بصري ذو خبرة في اإلنتاج،1989  المولود في يبرود (سوريا) عام،غياث أيوب
 مثل رواق بيروت و، شارك في تأسيس عدد من الفضاءات المفتوحة في بيروت.والفيديوغرافيا
،)2014( " شارك البطل وأيوب سابقاً في إخراج فيلم قصير بعنوان "خط أمامي.Workshop51
.لكن فيلم "لسه عم تسجل" هو باكورة أفالمهما الطويلة
. دقيقة مع أحد مخرجي الفيلم غياث أيوب30 يلي عرض يوم السبت نقاش لمدة

Syrian Metal is War | موسيقى الميتال السورية هي حرب
Monzer Darwish منذر درويش
Syria / Lebanon / 2018

Syrian Metal Is War is a mosaic anthology of the different realities and personal
experiences of metal-heads in a war-torn Syria, and the outpouring of hope from
destruction and chaos among peers who have only music and war in common.
It focuses on both musicians and fans of heavy metal in Syria and features their stories
in a simple, flowing dialogue. It reflects the situation through their music and struggles,
regardless of their religious beliefs, political stances or sexual orientations.
About the director
Monzer Darwish is an award-winning filmmaker, musician and CG artist. His short
film, Asylum: POV, was selected by judges from Cannes Lions and the Guardian as
the top prize winner at The Institute of Global Affairs Migration Video Competition. He
produced, directed, shot and edited Syrian Metal Is War, a documentary about the Syrian
metal scene during the country’s brutal war. His work was featured on many major
media outlets such as VICE, France24, The Atlantic, Reuters, Deutsche Welle, Zweites
Deutsches Fernsehen and Time Magazine, among others. He is currently creating a
video game.
Genre: Documentary, Music / Original Version: Arabic with English subtitles / Duration: 87 min
Producer: Monzer Darwish / Script: Monzer Darwish and Sam Zamrik / Editing: Monzer Darwish
Cinematography: Monzer Darwish / Sound Editing: Monzer Darwish / Sound Design: Mahmoud
Mohammad / Mixing & Mastering: Lab-3 Studios, Amsterdam.
contact@monzer.xzy / monzer.xyz
The film will be preceded by a panel discussion, to which Monzer Darwish, the director, will be
contributing remotely.

"موسيقى الميتال السورية هي حرب" أنطولوجيا فسيفسائية عن الوقائع المختلفة والتجارب
 وانبعاث األمل من الدمار،لمؤدي موسيقى الميتال في سوريا التي مزّ قتها الحرب
الشخصية
ّ
مؤدي
 ُيسلّ ط الفيلم الضوء على.أقران ال يجمع بينهم سوى الموسيقى والحرب
وسط
والفوضى
ّ
ٍ
ويبرز قصصهم من خالل حوار يتّ سم بالبساطة
ّ
"موسيقى الـ"هيفي ميتال
ُ ،وعشاقها في سوريا
 بغض النظر عن معتقداتهم الدينية أو، ويعكس وضعهم عبر موسيقاهم ونضاالتهم.والسالسة
.مواقفهم السياسية أو ميولهم الجنسية

المخرجين
نبذة عن
َ
 منحت لجنة التحكيم.منذر درويش مخرج وموسيقي وفنان متخصص في غرافيكس الكمبيوتر
 وجهة:في كل من مهرجان كان ليونز وصحيفة "الغارديان" الجائزة الكبرى لفيلمه القصير "اللجوء
 تولّ ى مهام اإلنتاج.نظر" في مسابقة معهد الشؤون العالمية ألشرطة الفيديو عن الهجرة
واإلخراج والتصوير والمونتاج في الفيلم الوثائقي "موسيقى الميتال السورية هي حرب" الذي
 وقد ُع ِرضت أعماله عبر عدد.يتحدث عن موسيقى الميتال السورية خالل الحرب الهمجية في البالد
ّ
" و"ذي أتالنتيك رويترز" و"دوتشيه24  و"فرنساVICE كبير من الوسائل اإلعالمية الكبرى منها
 يعمل حالياً على ابتكار لعبة. ومجلة "تايم" وسواهاZweites Deutsches Fernsehenفيلي" و
.فيديو
. يشارك فيها المخرج منذر درويش عن بعد،تُ قام حلقة نقاش قبل عرض الفيلم

Amid the popular uprising against the Syrian regime that began in 2011, a group of
former Lebanese detainees decides to break their long-held silence about the horrific
years they spent imprisoned in Tadmor (Palmyra), one of the Assad regime's most
dreadful prisons. They decide to testify publicly about the systematic torture and
humiliation they experienced. To reclaim and overcome this dark chapter in their lives,
they rebuild Tadmor in an abandoned school near Beirut. By playing the role of both
"victim" and "victimizer", they will relive their survival.
About the directors
Monika Borgmann, born in Germany, is a freelance journalist for German radio
and Die Zeit newspaper. Lokman Slim, born in Lebanon, founded the Dar al-Jadeed
publishing house. Slim is an essayist and a leading spokesman for the preservation of
Lebanese history and advancement of its culture. Borgmann and Slim co-directed in
2001 the feature documentary Massaker (2004). The film was screened at more than
sixty international film festivals and received seven awards. They launched UMAM
Documentation and Research in 2004, a Lebanese NGO that focuses on issues related
to civil violence and the collective memory of the Lebanese civil war.
Genre: Documentary / Original Version: Arabic with English subtitles / Duration: 103 minutes
Producer: UMAM Productions (Lebanon) / Script: Monika Borgmann / Editor: Olivier Zuchuat
Co-Producers: Les Films de l’Étranger (France) and GoldenEggProduction (Switzerland)
Cinematography: Talal Khoury / Sound Editing & Design: Benjamin Benoit and Denis Séchaud.
monika.borgmann@gmail.com / tadmor-themovie.com
Awards: Visions du Réel: Sesterce d'Argent SRG SSR & Mention Spéciale du Jury / Film Fest
Hamburg: Political Film of the Friedrich-Ebert-Stiftung / Festival International du Film d’Histoire
de Pessac: Prix Bernard-Landier / The Night of the Mabrouk: Jury Award.
The screening will be followed by a 30-minute discussion with the former prisoners and the film’s
directors, Monika Borgmann and Lokman Slim.

قررت مجموعة من
ّ ،2011 في خضم االنتفاضة الشعبية التي اندلعت ضد النظام السوري عام
 وتروي الفظائع التي، بعد مرور سنوات طويلة،المعتقلين اللبنانيين السابقين أن تخرج عن صمتها
قرروا أن
ّ  وقد.عتبر من أشهر سجون الرعب التابعة لنظام األسد
َ عاشتها في سجن تدمر الذي ُي
 ومن أجل أن.تعرضوا لهما بصورة منهجية
اللذين
واإلذالل
التعذيب
يدلوا على المأل بشهادتهم عن
ّ
 أعادوا بناء سجن،يستعيدوا السيطرة على هذا الفصل المظلم في حياتهم ويتمكّ نوا من تخطيه
 وعاشوا من جديد حكاية نجاتهم وصمودهم من.تدمر في مدرسة مهجورة على مقربة من بيروت
.خالل أداء دور "الضحية" و"الجالد" على السواء

المخرجين
نبذة عن
َ
 صحافية تعمل لحسابها الخاص لدى اإلذاعة األلمانية وصحيفة، من مواليد ألمانيا،مونيكا بورغمان
 وكاتب مقاالت ومن،مؤسس دار الجديد للنشر
 هو، المولود في لبنان،لقمان سليم.""دي زايت
ّ
 تعاونت،2001  عام.أبرز النشطاء دفاعاً عن الحفاظ على التاريخ اللبناني وتعزيز الثقافة اللبنانية
 ُع ِرض الفيلم في أكثر من.)2004( "بورغمان وسليم على إخراج الفيلم الوثائقي الطويل "مجزرة
،2004  أطلقا معاً "أمم للتوثيق واألبحاث" عام.ستين مهرجاناً سينمائياً دولياً وحصد سبع جوائز
وهي منظمة لبنانية غير حكومية تركّ ز على مسائل تتعلق بالعنف المدني والذاكرة الجماعية
.للحرب األهلية اللبنانية
. مونيكا بورغمان ولقمان سليم،ومخرجي الفيلم
 دقيقة مع المعتقلين السابقين30 يلي العرض نقاش لمدة
َ

Tadmor | تدمر
Monika Borgmann & Lokman Slim مونيكا بورغمان ولقمان سليم

Lebanon / France / Switzerland / Qatar / United Arab Emirates / 2016

This documentary tells the personal story of a typical Syrian family whose main provider
(the father) has been missing since the Syrian people took to the streets in 2011, and
who have been living under siege for six years in Douma. Encircled and unable to flee,
the family is facing severe shortages of food and water. Facing constant bombardment,
they struggle to make the best of their days. The film shows the activities of their daily
lives, relating their fears and hopes for the future. It captures the conditions of the life in
the city, as well as documenting the final assault on East Ghouta in 2018, which caused
the deaths of thousands of Syrian civilians.
This film has been produced with the financial support of the Heinrich Boll Foundation,
Beirut office.
About the director
Abdullah al-Hakawati is a Syrian director and documentary filmmaker. He directed eight
short films and two feature films, including Hawn (2013), Normal Day (2013), Under
the Rubble (2013) and Colorful Streets (2014). He co-founded Warsheh Team, which
develops visual tools used for the protection and promotion of human rights through
advocacy and campaigning.
Genre: Documentary / Original Version: Arabic with English subtitles / Duration: 60 minutes
Producer: Rasha al-Tabshi / Script: Abdullah al-Hakawati / Editor: Aras Mohamad
Cinematography: Mouhamad Hamdoun / Sound Editing & Design: Waddah Ayzouqi / Co-Producer:
Nabeh Mstreih.
pr@warsheh.org

يروي الفيلم الوثائقي الحكاية الشخصية لعائلة سورية عادية ُمعيلها األساسي (األب) مفقود منذ
 تواجه. وتعيش تحت الحصار في دوما منذ ست سنوات،2011 نزول الشعب السوري إلى الشارع عام
ً وتحاول جاهدة،بعات النقص الحاد في المياه والمواد الغذائية
العائة
َ َ ت،المطوقة والعاجزة عن الفرار
َّ
 يسلّ ط الفيلم الضوء على نشاطهم.تمرير أيامها بالتي هي أحسن فيما تتعرض للقصف المتواصل
يصور ظروف الحياة في المدينة ويوثّ ق
 فيما، ويروي حكاية مخاوفهم وآمالهم للمستقبل،اليومي
ّ
. والذي أسفر عن مقتل آالف المدنيين السوريين،2018 الهجوم األخير والحاسم على الغوطة عام
. مكتب بيروت- أنتج هذا الفيلم مع دعم مالي من مؤسسة هينرش ُبل

نبذة عن المخرج
 في رصيده اإلخراجي ثمانية أفالم قصيرة.عبدالله الحكواتي مخرج سوري ومنتج أفالم وثائقية
) و"شوارع2013( " "تحت الركام،)2013( " "يوم عادي،)2013( " منها "هاون،وفيلمان طويالن
ستخدم في حماية
ُطور أدوات بصرية ت
َ
ّ  شارك في تأسيس فريق "ورشة" الذي ُي.)2014( "ملونة
ّ
.حقوق اإلنسان وتعزيزها عن طريق حمالت التأييد والدعم

Warfare in the Air | الطيران الحربي في األجواء
Abdullah Alhakawati عبدالله الحكواتي

Syria / 2018

The Heinrich Böll Foundation, close to the German Green Party, is a legally autonomous
and intellectually open political foundation. Our foremost task is civic education in
Germany and abroad with the aim of promoting informed democratic opinion, sociopolitical commitment and mutual understanding.
The Foundation supports cultural projects and scholarship programs and works in
cooperation with other actors on developmental projects. Heinrich Böll Foundation
considers that the main pillars of its work are centered on the political values of its
approach when dealing with projects related to ecology, democracy, gender democracy,
non-violence and solidarity. The principles of the Heinrich Böll regarding the
development of citizens’ participation in political life are the example the Foundation
follows when working.
The Middle East Office of the Heinrich Böll Foundation has been opened in 2004. For
many organisations and individuals, it has become a partner for activism and formation
of networks, provider of international contacts, observer and analyst in the region.
ً وهي مؤسسة سياسية مستقلة قانونيا،هينرش ٌبل مؤسسة قريبة من حزب الخضر األلماني
 وتقضي مهمتها األساسية بتعزيز التربية المدنية في ألمانيا والخارج بهدف دعم الرأي. ًومنفتحة فكريا
.الديمقراطي المطلع وااللتزام االجتماعي والسياسي والفهم المتبادل
وتدعم المؤسسة المشاريع الثقافية وبرامج المنح وتعمل بالتعاون مع جهات فاعلة أخرى على مشاريع
 وتعتبر المؤسسة أن الركائز األساسية لعملها تتمحور حول القيم السياسية لمقاربتها في.تنموية
 وتشكل.التعامل مع مشاريع متعلقة بالبيئة والديمقراطية والديمقراطية الجندرية والالعنف والتضامن
مبادئ هينرش ُبل في ما يتعلق بتطوير مشاركة المواطنين في الحياة السياسية المثال الذي تتبعه
.المؤسسة في عملها
 وقد بات بالنسبة إلى العديد من،2004 افتتح مكتب الشرق األوسط لمؤسسة هينرش ُبل في عام
ً ومراقبا، ومورداً لجهات االتصال الدولية،المنظمات واألفراد شريكاً في النشاط وتشكيل الشبكات
.ومحلال في المنطقة
ً

lb.boell.org

c Heinrich-Böll-Stiftung Middle East

ABOUT THE FESTIVAL ORGANIZER
HEINRICH BÖLL STIFTUNG, BEIRUT

المنظمة
ّ
نبذة عن الجهة
مؤسسة هينرش ٌبل مكتب بيروت

ما بقى إال نوصل
ما بعد القيود

أنتم على موعد من جديد مع مهرجان األفالم "ما بقى إال نوصل" الذي يتناول قضايا حقوق اإلنسان
والهجرة! تُ قام الدورة الرابعة من المهرجان ،من تنظيم مؤسسة هينرش ُبل-مكتب بيروت باالشتراك
مع السفارة السويسرية في لبنان ،في سينما متروبوليس أمبير صوفيل من  13إلى  16حزيران/يونيو.
قدم لكم فنانين وصحافيين ونشطاء مندفعين خلف إيمانهم بقضيتهم ،كما نحاول اإلجابة
وهذا العام نُ ّ
يتخطون القيود بطرق مختلفة :إنها
ّ
عن تساؤالت عن التوثيق والسرد واستعادة الذكريات .وجميع هؤالء
القيود التي تفرضها السياسة أو المجتمع أو الظروف الشخصية .ويبذلون كل ما بوسعهم للمطالبة
بحقوقهم وحقوق اآلخرين ،وتحقيق أحالمهم ،وفرض االحترام لكرامتهم.
نتهك حقوق األشخاص .رداً على هذه
يتعرض مبدأ المساواة للتقويض في مختلف أنحاء العالم ،وتُ َ
نستهل المهرجان بنقاش عن "حقوق المرأة من حقوق اإلنسان" .وندعوكم لالنضمام إلينا في
ّ
النزعة،
 13حزيران/يونيو في متروبوليس للمشاركة في نقاش عن سبل دعم المرأة كي تتمكّ ن من المبادرة
قدميها.
والتحرك والنهوض على
َ
نتشرف بافتتاح البرنامج مع المخرج اللبناني غسان حلواني الذي سيعرض أحدث أعماله "طرس___ ،رحلة
ّ
الصعود إلى المرئي" .يروي الفيلم حكاية اختفاء قسري ،إنها حكاية آالف األشخاص الذين خُ ِطفوا خالل
حققها عرض فيلم "تدمر" لمونيكا بورغمان
الحرب األهلية اللبنانية .ونظراً إلى األصداء الرائعة التي ّ
عدد من
ولقمان سليم العام الماضي ،سوف نعرضه على الشاشة من جديد .في فيلم "تدمر" ،يروي
ٌ
تعرضوا له أثناء "اختفائهم".
المعتقلين اللبنانيين السابقين في السجون السورية ما ّ
ملهمات .يوثّ ق فيلم "نائلة واالنتفاضة" للمخرجة جوليا
ويركّ ز المهرجان ،بصورة خاصة ،على حكايا نساء ِ
باشا المسيرة الالفتة التي خاضتها نائلة عايش وجماعة من النساء خالل االنتفاضة األولى في أواخر
مهمشات إلى هذه الدرجة في السياسة؟
حل بهن عندما انتهت االنتفاضة ولماذا أصبحن
الثمانينيات .ماذا ّ
ّ
مصممات على
ويسلّ ط فيلم "أخوات السرعة " للمخرجة عنبر فارس الضوء على نساء فلسطينيات
ّ
ُ
االنطالق أبعد وأسرع مما قد يخطر في بال أحد .فيما ينسج الفيلم خيوط حياتهن في الحلبة وخارجها،
نشاهد كيف يتحدى الفريق النسائي األول في عالم سباق السيارات في الشرق األوسط القيود
يبث فيلم "وردة" لغسان سلهب الحياة في كتابات روزا
ّ
االجتماعية والسياسية المفروضة عليه .أخيراً ،
لكسمبورغ التي هي من كبار المفكّ رين السياسيين الثوريين في مطلع القرن العشرين.

إذا كان بإمكان الرياضة أن تتخذ طابعاً سياسياً  ،فهذا ينطبق أيضاً على الموسيقىُ .يسلّ ط فيلم
مؤدي موسيقى الـ"هيفي
"موسيقى الميتال السورية هي حرب" للمخرج منذر درويش ،الضوء على
ّ
عشاق
عارضاً قصصهم من خالل حوار يتّ سم بالبساطة والسالسة .هل ّ
ّ
ميتال"
وعشاقها في سورياِ ،
مسيسين من خالل ردود األفعال التي ُيصادفونها؟
مسيسون ،أم أنهم يصبحون
موسيقى الـ"ميتال"
َّ
َّ
إلى جانب عرض الوثائقي ،ندعوكم إلى نقاش حول هذا الموضوع .فالموسيقى ،شأنها شأن أي
نوع فنّ ي آخر ،هي تعبير ،إنما هل هو بالضرورة تعبير سياسي؟ سوف نناقش هذه المسائل عبر
"سكايب" مع مخرج الفيلم ،ومباشرةً مع األخوات كسرواني اللواتي سوف يشاركن في حلقة النقاش
فضال عن تقديم عرض مقتضب.
ً
شاهد ،عن
ِ
الم
تسجل" ،إخراج سعيد البطل وغياث أيوب،
فيلم "لسه عم
وثائقي مؤثّ ر ُيطارد تفكير ُ
ٌّ
ّ
طالبين في مادة الفنون ُيحاوالن تدريب اآلخرين حتى في ظلمة الحرب.
المدنيين في دوما بعدسة
َ
وفي فيلم "الطيران الحربي في األجواء" ،تواكب كاميرا عبدالله الحكواتي الحياة اليومية إلحدى
األمهات العالقة مع أطفالها في الحصار والذين يحاولون تأمين قوتهم اليومي .وفي عرض خاص
وحصري ،نتيح لكم مشاهدة فيلم "مجانين حلب" للمخرجة لينا سنجاب .يروي الفيلم حكاية الطبيب
حمزة الخطيب ،والممرضة أم ابراهيم في مستشفى القدس الذي كان قد ًأصبح المستشفى الوحيد
المصور الفوتوغرافي عبد القادر حبق ،وعدد كبير
المحاصر ،وحكاية
المستمر في العمل في شرق حلب
ّ
َ
آخر من موظفي المستشفى ومرضاها الذين ال يفقدون األمل حتى في أسوء الظروف.
تتقصى المخرجة السويسرية أنجا كوفمل عن الحرب من خالل قصة مختلفة .فهي تتطرق إلى حياة
ّ
نسيبها وموته ،هو الذي ُقتِ ل خنقاً في يوغوسالفيا عام 1992بعد ارتدائه بزّ ة عائدة إلحدى مجموعات
المرتزقة الدولية .تتبنى كوفمل مقاربة شخصية في الفيلم ،غير أن عملها يطرح عدداً من التساؤالت
األوسع نطاقاً عن الحرب وتغطية أخبارها والتورط في صراعات اآلخرين.
التصدي له.
ليس تحريف الوقائع ونشر "أخبار كاذبة" باألمر الجديد ،إنما ظهرت أساليب جديدة بغية
ّ
وأصبحت التحقيقات المفتوحة المصدر أكثر دقةً وعمقاً  .لهذا السبب ،سوف نعرض فيلم "بلينكات
الحقيقة في عالم ما بعد الحقيقة" للمخرج هانس بول ،الذي يتطرق إلى صعود الصحافة االستقصائية
الشفافة والحائزة على جوائز من خالل مؤسسة بلينكات.
ويختتم المهرجان بعرض فيلم "يوم آخر في الحياة" لراؤول دي ال فوينتي وداميان نينو .يروي هذا
ُ
الوثائقي بالرسوم المتحركة حكاية المراسل البولندي الشهير ريتشارد كابوتشينسكي في تغطيته
أول عالمياً في
للحرب األهلية في أنغوال عام ُ .1975ق ِّدم وثائقي "يوم آخر في الحياة" في عرض ّ
جلسة خاصة للترشيحات الرسمية في مهرجان كان السينمائي لعام  ،2018خارج إطار المنافسة.

تتطلع مؤسسة هينرش ُبل – مكتب بيروت الستقبالكم في المهرجان!

الخميس  13حزيران/يونيو

متروبوليس أمبير صوفيل 1

 6:30عصراً | افتتاح مهرجان األفالم
حلقة نقاش حقوق المرأة من حقوق اإلنسان بمشاركة
بنوة مارتن ,ماري ويكستروم و غيدا عناني وميسرة
النقاش ماري فوريستيه  /باللغتين العربية واإلنكليزية مع
ترجمة فورية.

الجمعة  14حزيران/يونيو

متروبوليس أمبير صوفيل 1

عالم
 6:00عصراً | أخوات السرعة :داخل السيارة هو
ٌ
مختلف لعنبر فارس ( 80دقيقة)  /باللغة العربية مع ترجمة
إنكليزية.
مساء | حلقة نقاش الموسيقى ،مثل أي نوع
8:00
ً
فنّ ي ،هي تعبير ،إنما هل هو بالضرورة تعبير سياسي؟
بمشاركة منذر درويش ,سيمون شتومبف ,شيري بشارة
ميسر النقاش كونراد سيللر /
ميشال و نويل كسرواني.
ّ
باللغتين العربية واإلنكليزية مع ترجمة فورية.
تليها أداء من قبل األخوات كسرواني.

مساء | موسيقى الميتال السورية هي حرب لمنذر
9:45
ً
درويش ( 87دقيقة)  /باللغة العربية مع ترجمة إنكليزية.

السبت  15حزيران/يونيو

متروبوليس أمبير صوفيل 1

متروبوليس أمبير صوفيل  1و2

مساء | طرس ____ ،رحلة الصعود الى المرئي
8:00
ً
لغسان حلواني ( 75دقيقة)  /باللغة العربية مع ترجمة
إنكليزية.
لمدة  30دقيقة مع مخرج الفيلم.
نقاش
ٌ
يلي العرض
ّ
يليه حفل استقبال.

متروبوليس أمبير صوفيل 2

 6:00عصراً | مجانين حلب للينا سنجاب ( 90دقيقة)  /باللغة
العربية مع ترجمة إنكليزية.
قدم هذا الفيلم في عرض أولي خاص .لحضور هذا
ُي َّ
التسجل عبر:
العرض المحلي الخاصُ ،يرجى
ّ
info@lb.boell.org

يلي العرض نقاش لمدة  30دقيقة مع مخرجة الفيلم ومع
المصور السينمائي عبد القادر حبق.
ّ

مساء | بللينكات :الحقيقة في عالم ما بعد الحقيقة
9:30
ً
لهانس بول ( 90دقيقة)  /باللغات اإلنكليزية والهولندية
واأللمانية مع ترجمة إنكليزية.

متروبوليس أمبير صوفيل 2

 5:00عصراً | تدمر لمونيكا بورغمان ولقمان سليم (103
دقائق)  /باللغة العربية مع ترجمة إنكليزية.
مخرجي الفيلم،
يلي العرض نقاش لمدة  30دقيقة مع
َ
والمعتقلين السابقين.

 5:00عصراً | وردة لغسان سلهب ( 72دقيقة)  /باللغات
العربية واأللمانية واإلنكليزية مع ترجمة إنكليزية .يلي
العرض نقاش لمدة  30دقيقة مع مخرج الفيلم ،ومع مديرة
مكتب مؤسسة روزا لكسمبورغ في لبنان ،ميريام يونس.

مساء | لسه عم تسجل لسعيد البطل وغياث
7:30
ً
أيوب ( 120دقيقة)  /باللغة العربية مع ترجمة إنكليزية.
يلي العرض نقاش لمدة  30دقيقة مع غياث أيوب ،أحد
مخرجي الفيلم.

مساء | كريس السويسري ألنجا كوفمل (90
7:30
ً
دقيقة)  /باللغات األلمانية السويسرية واأللمانية
واإلنكليزية واإلسبانية مع ترجمة إنكليزية .يلي العرض
لمدة  30دقيقة عبر "سكايب" مع مخرجة الفيلم.
نقاش
ّ

األحد  16حزيران/يونيو

متروبوليس أمبير صوفيل 1

مساء | نائلة واالنتفاضة لجوليا باشا ( 76دقيقة) /
9:45
ً
باللغة العربية مع ترجمة إنكليزية.

متروبوليس أمبير صوفيل 2

 5:00عصراً | موسيقى الميتال السورية هي حرب لمنذر
درويش ( 87دقيقة)  /باللغة العربية مع ترجمة إنكليزية.

عالم
 5:00عصراً | أخوات السرعة :داخل السيارة هو
ٌ
مختلف لعنبر فارس ( 80دقيقة)  /باللغة العربية مع ترجمة
إنكليزية.

 6:45عصراً | الطيران الحربي في األجواء لعبدالله
الحكواتي ( 60دقيقة)  /باللغة العربية مع ترجمة إنكليزية.

 6:45عصراً | نائلة واالنتفاضة لجوليا باشا ( 76دقيقة) /
باللغة العربية مع ترجمة إنكليزية.

مساء | لسه عم تسجل لسعيد البطل وغياث أيوب
8:00
ً
( 120دقيقة)  /باللغة العربية مع ترجمة إنكليزية.

يوم آخر في الحياة لراؤول دي ال فوينتي
مساء |
8:30
ٌ
ً
وداميان نينو ( 86دقيقة)  /باللغة اإلنكليزية.

