




Introduction

المقدمة
يف عام ٢٠٠٨ بدأت قافلة بين سينمائيات رحلة طويلة، وعىل مدار أعوام 
وصلت إىل معظم بالد أمريكا الالتينية والعالم العريب وعدد من البالد 

األوروبية. لم نتوقع أن تستمر الرحلة كل هذه األعوام وال أن تزور كل 
تلك البلدان، ولكن الشبكة اليت خلقتها تلك القافلة بين العشرات من 
صانعات األفالم عىل مستوى العالم هي اليت أغنت الرحلة وجعلتها 

ممكنة وطويلة إىل هذه الدرجة.

عىل مدار هذه السنوات تنوعت أماكن العروض وذلك وفقا الحتياجات 
وظروف كل بلد، أحيانا كانت العروض تتم يف صاالت عرض كبرية 

وأحيانا يف ميادين القرى الصغرية وفوق جدرانها أو يف نوادي السينما 
....الخ. كان المهم يف كل الحاالت أن نصل باألفالم اليت تصنعها نساء 
إىل الجمهور الذي لم يكن متاحا له رؤية مثل هذه األفالم، ودائما كانت 

عروضنا مجانية ونقوم برتجمة أفالمنا إىل لغة البلد اليت نزورها.

واآلن يف عام ٢٠٢٠ سوف تعقد القافلة ألول مرة أونالين، لتصل بذلك 
لجمهور أكرب بكثري ولتعرض مجموعة من أفضل األفالم اليت قامت 

بصنعها نساء يف العامين الماضيين داخل البانوراما العالمية. باإلضافة 
إىل قسم »تحية إىل لبنان: ترميم الذاكرة«، وفيه نقوم بعرض ١٢ فيلما 

من صنع مخرجات حاولن عىل مدار السنوات الطويلة الماضية استعادة 
وترميم ذاكرة لبنان باعتبارها جزء من ذاكرتنا الجماعية العربية.

وكما عودنا جمهور قافلة بين سينمائيات، فسوف تشارك مخرجات 
األفالم يف مناقشات يومية مع الجمهور، ولكن هذه المرة سوف تعقد 

أونالين باستخدام تطبيق الزوم.

يسعدنا كذلك أن نستضيف المخرجة الفلسطينية يم مصري لعمل 
ماسرت كالس يوم ٧ أكتوبر، عن مسريتها الفنية وعن أفالمها اليت تناولت 

فيها ذاكرة الحرب والمدينة. كما سوف نستضيف مائدة مستديرة يوم ١٠ 
أكتوبر عن دور المخرجات يف ترميم الذاكرة اللبنانية من خالل أفالمهن، 

تشارك فيها عدد من المخرجات اللبنانيات وتديرها الناقدة هدى إبراهيم.

وأخريا نتمىن أن تستمتعوا باألفالم المختارة وأن تكون القافلة فرصة 
للقاء أكرب عدد من الجمهور مع المخرجات لمناقشة أفالمهن.

أمل رمسيس
مؤسسة ومديرة قافلة بين سينمائيات

In the year 2008, The Between Women Filmmakers Caravan 
took off on its long journey, and over the years managed 
to reach most of Latin America, the Arab World and some 
European countries. We never expected that the journey will 
stretch throughout these many years, nor that it will visit all 
those countries; yet, the network that this caravan weaved 
along dozens of internationally acclaimed women filmmakers, 
enriched the journey and prolonged it to the present moment.

In the course of these years, the festival’s screening locations 
diversified according to the needs and circumstances of 
each country, sometimes the screenings took place in big 
auditoriums, and other times in small village squares, on 
rooftops and in small cinema clubs. Our aim has always been 
reaching out, through films directed by women, an audience 
that often doesn’t have access to view such films, making 
it even more reachable via a free of charge access to the 
screenings and subtitled translations that suit the official 
spoken languages of each of the countries. 

This year’s Caravan 2020 will be held online for the first 
time and thus reach a much wider audience; screening a 
hand picked selection of films directed by women during the 
past two years within the section of International Panorama. 
Adding to that, a section titled “Homage to Lebanon: On 
Reconstructing the Memory”, screening a selection of films for 
women directors who have strived, over the past long years 
to restore and reconstruct Lebanon’s memory, which is also 
considered a fragment of our Arab Collective Memory.

And just as the audience of The Between Women Filmmakers 
Caravan are accustomed to, the filmmakers will participate in 
daily discussions with the audience, that will be held online via 
Zoom application!

We are also pleased to host a Master Class with the Palestinian 
film director Mai Masri on the 7th of October, where she will 
share the ongoing experience of her filmmaking and artistic 
career, that dealt with the memory of war and the city. 
We will also be hosting an online Round Table session on 
the 10th of October, where the role of women filmmakers 
in reconstructing the Lebanese memory through their films 
will be discussed, with the participation of Lebanese women 
directors, moderated by the film critic Houda Ibrahim.

Finally, we wish that you will enjoy the selected films and that 
the Caravan will be an opportunity for the wider audience to 
e-meet with the women directors of these films and participate 
in online discussions with them.

Amal Ramsis
Founder and director of the Caravan



القائمون عىل القافلة
مؤسسة ومديرة قافلة بين سينمائيات

أمل رمسيس

منسقة القافلة
فرح ف. نابليس
سلمى شكرالله

تصميم البوسرت
دعاء العدل

مصممة الجرافيك
فرح السمان

ترجمة األفالم
شادي فريد

رزان الحليب
باربرا أزاوال

سارة السباعي
فادي فريد

نديم مدحت

ترجمة الكاتالوج
رزان الحليب

تريلر
رائد زينو

ترجمة فورية
رحاب الشيخ

آية الراوي

منسق مواقع التواصل
حسن جابر

تنسيق الزوم
Uniko Estudio Creativo

موقع إلكرتوين 
www.womencaravan.online

 www.cairowomenfilmfest.com

االتصال 
 info@cairowomenfilmfest.com

شكر خاص
كارلوس باسكيس

جوسلين أيب جربائيل
خوسيبا بيا جونثالث

راسموس شتين
كايت كوستين

بينتورا رودريجيث جارثيا
الورا ميسا

مونيكا جونثالث باستوس
مرييام أورتس

أحمد حاتم ترييلبار
قاسم اسطنبويل

عزة شعبوين
روبا عطية

عرب لطفي
سيمون الهرب

داليا مصطفى
لريي باسكوال

مشهور مصطفى
دينيس جبور

مورييل أبو الروس
سامية لعبيدي

CREDITS
Caravan Founder and Director
Amal Ramsis 

Caravan Coordinator 
Farah F Naboulsi
Salma Shukrallah

Poster Designer 
Doaa Al Adl 

Graphic Designer
Farah El Samman

Film Translation & Subtitle
Shadi Farid 
Sarah El Sebai
Razan Al-Halabi
Fady Farid
Bárbara Azaola 
Nadim Medhat

Catalogue Translator
Razan Al-Halabi

Trailer
Raed Zeno

Simultaneous translators
Rehab El Sheikh
Aya El Dika

Social Media Coordinator
Hasan Jaber

Zoom Coordinator
Uniko Estudio Creativo

Website 
www.womencaravan.online
www.cairowomenfilmfest.com 

Contact 
info@cairowomenfilmfest.com 

Special Thanks 
Carlos Vázquez  
Jocelyne Abi Gebrayel
Joseba Villa González
Rasmus Steen 
Cathy Costain
Ventura Rodríguez garcía
Laura Mesa
Mónica Gonzáles Bastos
Miriam Ortz
Ahmed Hatem Teirelbar
Kassem Istanbouli
Azza Chaabouni
Ruba Atieh
Arab Lotfi
Simon El Habre
Dalia Moustafa
Leire Pascual
Machhour Mustafa
Denise Jabbour
Muriel Aboulrouss
Samia Labidi



البانوراما العالمية

INTERNATIONAL 
PANORAMA

Shooting
the Mafia

تصوير
المافيا

Kim Longinotto

03 - 04 / 10 / 2020

كيم لونجينوتو

Ireland/USA | 2019
97 mins 
Language: Italian  
Subtitles: Arabic, English 
Contact: niamh@lunarpictures.ie  

Synopsis
Sicilian Letizia Battaglia began a lifelong 
battle with the Mafia when she first 
dared to point her camera at a brutally 
slain victim. A woman whose passions 
led her to ditch traditional family life 
and become a photojournalist, she 
found herself on the front lines during 
one of the bloodiest chapters in Italy’s 
recent history. She fearlessly and artfully 
captured everyday Sicilian life—from 
weddings and funerals to the grisly 
murders of ordinary citizens—to tell the 
narrative of the community she loved 
forced into silence by the Cosa Nostra.
SHOOTING THE MAFIA weaves together 
Battaglia’s striking black-and-white 
photographs, rare archival footage, 
classic Italian films, and the now 84-year-
old’s own memories, to paint a portrait 
of a remarkable woman whose bravery 
and defiance helped expose the Mafia’s 
brutal crimes.

ايرلندا / الواليات المتحدة األمريكية | ٢٠١٩
٩٧ دقيقة

اللغة: اإليطالية
)الرتجمة: العربية واإلنجلزيية(

niamh@lunarpictures.ie :للتواصل
  

ملخص الفيلم
بدأت ليتزييا باتاغليا معركًة مدى الحياة مع 
المافيا عندما تجرأت ألول مرة عىل توجيه 

الكامريا إىل ضحية تم قتلها بشكٍل وحيش. 
امرأة دفعها شغفها إىل التخيل عن الحياة 

األسرية التقليدية لتصبح مصورة صحفية، 
وجدت نفسها عند الخطوط األمامية خالل 
أحد أكرث الفصول الدموية يف تاريخ إيطاليا 

الحديث. استولت برباعة ودون أي خوف عىل 
الحياة اليومية يف صقلية - من حفالت الزفاف 

وع للمواطنين  والجنازات إىل القتل المر
العاديين - لرتوي قصة المجتمع الذي أحبته 
والذي تم إجباره عىل الصمت من قبل كوزا 

نوسرتا. فيلم »تصوير المافيا« يقوم بحبك صور 
باتاغليا المذهلة باألبيض واألسود، مع لقطات 

أرشيفية نادرة، وأفالم إيطالية كالسيكية، 
وذكريات المرأة البالغة من العمر اآلن ٨٤ عاًما، 

لرسم صورة إلمرأة رائعة ساعدت شجاعتها 
وتحديها يف فضح جرائم المافيا الوحشية.

AVAILABLE ONLY FOR Arab World
300 views geoblocked to arab world

متوفر يف بالد العالم العريب فقط
٣٠٠ مشاهد فقط يف العالم العريب

Awards / Nominations / Selections
Best Documentary Awards at Batumi International ArtHouse Film Festival 2019
Nominated for Panorama Audience Awards at the Berlin International Film Festival 2019
Nominated for Grand Jury Prize at the Sundance Film Festival, and much more!

Q&Aمناقشة
03/10/2020
7 مساءًا )بتوقيت القاهرة(
7PM (CAIRO TIME)

Director Biography
Kim Longinotto is a multi-award-
winning documentary filmmaker, well 
known for making films about female 
outsiders and rebels. Among her 20 
films, she has followed a teenager 
struggling to become a wrestling 
star in Gaea Girls (2000), looked 
at runaway girls in Iran in Runaway 
(2001), challenged the tradition of 
female genital mutilation in Kenya in 
The Day I Will Never Forget (2002), 
introduced Cameroon female judges 
in Sisters in Law (2005) and brave 
South African child advocates in 
Rough Aunties (2008), shown women 
standing up to rapists in India in Pink 
Saris (2010), and told the story of an 
Indian Muslim woman who smuggled 
poetry out to the world while locked 
up by her family in Salma (2013). 
Longinotto’s most recent film, 
Dreamcatcher (2015), looks at the 
life and work of an ex-prostitute who 
rescues Chicago girls from the street.

كيم لونجينوتو هي مخرجة أفالم وثائقية 
حائزة عىل العديد من الجوائز، تشتهر بصناعة 

أفالم عن الغرباء والمتمردين.
من خالل أفالمها العشرين، قامت بمتابعة 

مراهقة تكافح من أجل أن تصبح نجمة 
مصارعة يف )Gaea Girls 2000(، راقبت الفتيات 
الهاربات يف إيران يف )Runaway 2001(، تحدت 

تقليد تشويه األعضاء التناسلية األنثوية يف 
 The Day I Will Never Forget( كينيا يف

2002(، قامت بتقديم قاضيات كامريونيات يف 
)Sisters in Law 2005( دافعت عن األطفال 

 Rough(  الشجعاء يف جنوب إفريقيا يف
Aunties 2008(، وأظهرت نساء يقفن يف وجه 

 ،)2010 Pink Saris( المغتصبين يف الهند يف
وأخربتنا قصة إمرأة مسلمة هندية قامت 

بتهريب الشعر إىل العالم بينما كانت أسرتها 
.)2013 Salma( محتجزة يف فيلم

أحدث أفالمها )Dreamcatcher 2015(، والذي 
يلقي نظرة عىل حياة وعمل عاهرٍة سابقة 

تقوم بإنقاذ فتيات شيكاغو من الشارع.

البانوراما العالمية
INTERNATIONAL PANORAMA



AVAILABLE ONLY FOR Arab World متوفر يف بالد العالم العريب فقط

The Journey
(Immer Und Ewig) 

الرحلة

Fanny Bräuning

04 - 05 / 10 / 2020

فاين برونينغ

Switzerland | 2018 
85 mins  
Language: Swiss, German 
Subtitles: Arabic, English
Contact:
infor@riseandshine-berlin.de 

Synopsis
A man and a woman travel through 
the world in a camper van: Niggi, a 
passionate photographer, and Annette, 
the love of his life, paralysed from the 
neck down for the last 20 years. With 
courage and with charm they wrest 
from life what it still holds worth living 
for. But what happens to love, when 
the circumstances of life change so 
drastically? Full of curiosity and wonder 
the filmmaker (and daughter) Fanny 
Bräuning goes in search of answers. The 
result is an enheartening film, a gripping 
homage to life and a must for all those 
who still want to believe in love.

سويسرا |  ٢٠١٨
٨٥ دقيقة

اللغة: السويسرية، األلمانية
الرتجمة: العربية، اإلنجلزيية

للتواصل:
      infor@riseandshine-berlin.de 

  
ملخص الفيلم

يقوم رجل وإمرأة بالسفر عرب العالم يف شاحنة 
تخييم. نيجي، مصوٌر شــغوف، وآنيت، حب 

حياته، مصابة بالشــلل من الرقبة إىل األســفل 
طيلة العشــرون عامًا الفائتة.

بشــجاعٍة وبســحر ينزتعون من الحياة ما يســتحق 
العيــش ألجلــه. لكــن ماذا يحدث للحب عندما 

تتغري ظروف الحياة بشــكل جذري؟
بإســتعجاٍب وفضول تســعى المخرجة )وهي 

اإلبنــة يف ذات الوقــت( فــاين برونينغ بحًثا عن 
إجابــات. وكانــت النتيجة فيلًما مشــجعًا، وتحية 

إجالل للحياة، وتتوجب مشــاهدته من قبل كل 
أولئــك الذيــن مــا زالوا يرغبون يف اإليمان بالحب.

Awards / Nominations / Selections
Winner Best Documentary at the Swiss Film Prize 2020
Nominee Best Cinematography at the Swiss Film Prize 2020

Q&Aمناقشة
04/10/2020
7 مساءًا )بتوقيت القاهرة(
7PM (CAIRO TIME)

When 
Tomatoes 
Met Wagner
(Otan O Wagner 
Sinantise Tis Ntomates)  

حين التقت 
الطماطم مع 

موسيقى فاغرن

Marianna Economou

05 - 06 / 10 / 2020

ماريانا إيكونومو

Greece | 2019
72 mins
Language: Greek, French, English
Subtitles: Arabic, English
Contact: info@riseandshine-berlin.de   

Synopsis
Do tomatoes taste better when they 
listen to the music of Richard Wagner?
Elias, a small farming village in central 
Greece, is dying out. But two cousins team 
up with the village grannies to cultivate 
tomatoes. With a little help from Wagner’s 
music, the villagers export their little jars 
with organic tomato recipes across the 
world. The film follows the protagonists 
of this unlikely story, as they struggle to 
make their dream come true. Humorous 
and bittersweet, this surreal story speaks 
to us about the importance of reinventing 
oneself in times of crisis and the power of 
human relationships.  A bittersweet story 
of two ingenious Greek cousins who defy 
industrial farming by cultivating organic 
tomatoes sensitive to Wagner‘s music.

اليونان | ٢٠١٩
 ٧٢ دقيقة

اللغة: اليونانية، الفرنسية، اإلنجلزيية
الرتجمة: العربية، اإلنجلزيية

للتواصل:
   info@riseandshine-berlin.de

  
ملخص الفيلم

إلياس، هي قرية زراعية صغرية يف وســط 
اليونان، عىل وشــك اإلنقراض.

يقــوم إثنــان مــن أبناء العم بالتعاون مع جدات 
القرية من أجل زراعة الطماطم. وبمســاعدة 

بســيطة من موســيقى فاغرن، يقوم القرويون 
بتصديــر برطماناتهــم الصغرية مع وصفات 

الطماطــم العضويــة إىل جميع أنحاء العالم.
يقــوم الفيلــم بمتابعــة أبطال هذه القصة غري 

المتوقعــة، أثنــاء كفاحهــم من أجل تحقيق 
حلمهم. هذه القصة الســريالية المضحكة 

والمّرة تخربنا عن أهمية إعادة اكتشــاف الذات 
يف أوقات األزمات وقوة العالقات اإلنســانية.

قصــة حلــوة وُمــرة عن إثنين من أبناء العم 
اليونانييــن البارعيــن الذين يتحدون الزراعة 

الصناعية بزراعة الطماطم العضوية الحساســة 
لموسيقى فاجرن.

Awards / Nominations / Selections
Official selection at Berlinale Film Festival
Fipresci Critics Award at the Thessaloniki Documentary Festival
Arab Critics Awards for European films at the Cairo Film Festival
Best Feature Documentary Award at Hellenic Film Academy 
Audience Award at the Heartland Int Film Festival
Nominated for Best Foreign Language Film at the Palm Spring International Film 
Festival, and more!

Q&Aمناقشة
05/10/2020
7 مساءًا )بتوقيت القاهرة(
7PM (CAIRO TIME)

AVAILABLE ONLY FOR Arab World متوفر يف بالد العالم العريب فقط

Director Biography
Marianna Economou studied 
anthropology, photojournalism and 
film production in London. Since 
2000, she has been directing and 
producing documentary series and 
independent films with European 
broadcasters such as the BBC, ARTE 
and YLE. She has received awards for 
The School, My Place in the Dance, 
Please Listen to Me, Bells, Threads 
And Miracles, Twelve Neighbours, 
Food for Love and The Longest 
Run which was nominated for the 
European Film Awards 2016. The 
Longest Run also won the VER.DI 
award at Dok Leipzig.

لمحة عن المخرجة
درست »ماريانا إيكونومو« األنرثوبولوجيا 

والتصوير الصحفي وإنتاج األفالم يف لندن.
منذ عام 2000، كانت تقوم بإخراج وإنتاج 
مسلسالت وثائقية وأفالم مستقلة مع 

 .YLE و ARTE و  BBC القنوات التلفزيونية مثل
حصلت عىل جوائز عن أفالمها »المدرسة«، 

»مكاين يف الرقص«،» إستمع يل من فضلك«، 
»أجراس«، »خيوط ومعجزات«، »إثنا عشر جارًا«، 

»طعام للحب« و »أطول سباق« الذي تم 
ترشيحه لجوائز السينما األوروبية لعام 201٦.

حصل فيلمها »أطول سباق« عىل جائزة 
.Dok Leipzig يف مهرجان VER.DI

البانوراما العالمية
INTERNATIONAL PANORAMA

Director Biography
Born in 1975 in Basel, Switzerland. 
Attended the ZHdK (Zürcher 
Hochschule der Künste), Film and 
Video Department in 1996-2001. 
Received her degree from ZHdK in 
2001. And is an independent Director 
and Producer Since 2001. Currently 
living between Berlin and Basel.
Her first feature-length documentary 
NO MORE SMOKE SIGNALS (2008) 
premiered at the Locarno Film 
Festival - Semaine de la Critique 
and received the Swiss Film Award 
«Quartz» for Best Documentary in 
2009, among many other awards. 
Her documentary  IMMER UND EWIG 
(int. title: The Journey) premiered 
at DOK Leipzig and won the swiss 
film award «Quartz» 2020 for 
Best Documentary as well as Best 
Filmmusic and a nomination for Best 
Camera. Member of the  Swiss and 
the European Film Academy.

لمحة عن المخرجة
ولدت عام 1٩75 يف بازل، سويسرا. 

درست يف قسم األفالم والفيديو يف جامعة 
الفنون يف زيورخ )ZHdK( ما بين 1٩٩٦ - 2001 

وتخرجت عام 2001.  تعمل كمخرجة ومنتجة 
مستقلة منذ عام 2001. تعيش ما بين برلين 

وبازل. تم عرض أول فيلم وثائقي طويل لها 
»ال مزيد من إشارات التدخين« )2008( يف 
 Semaine - مهرجان لوكارنو السينمايئ

de la Critique وحصل عىل جائزة الفيلم 
السويسري »Quartz« عن أفضل فيلم وثائقي 

لعام 200٩، من بين العديد من الجوائز األخرى.
 IMMER UND EWIG عرض فيلمها الوثائقي

)العنوان العالمي: الرحلة( ألول مرة يف 
DOK Leipzig وفاز بجائزة الفيلم السويسري 

»Quartz« عام 2020 كأفضل فيلم وثائقي، 
باإلضافة إىل جائزة أفضل فيلم وترشيح 
ألفضل كامريا.  هي عضٌو يف أكاديمية 

السينما السويسرية واألوروبية.

البانوراما العالمية
INTERNATIONAL PANORAMA



In Mansoura 
You 
Separated Us
(A Mansourah Tu 
Nous As Separes)

يف منصورة، 
َفرقتنا

Dorothée Myriam Kellou

06 - 07 / 10 / 2020

دورويث مرييام كيلو

France | 2019
82 mins
Language: French, Arabic
Subtitles: Arabic, English
Contact:
eugeniemichelvillette@lesfilmsdubilboquet.fr

Synopsis
During the Algerian War of 
independence, 2.35 million Algerian 
civilians were forcibly displaced by the 
French Army and resettled in camps. 
1.175 million were forced to leave their 
home. In Mansourah, their native village, 
Malek and his daughter Dorothee-
Myriam document this silenced 
memory, that the youth ignores and was 
unprecedented in the upheavals it has 
caused to rural Algeria. Between France 
and Algeria, Dorothee-Myriam and her 
father uncover this historical secret.

فرنسا | ٢٠١٩
٨٢ دقيقة

اللغة: الفرنسية، العربية
»الرتجمة: العربية، اإلنجلزيية

للتواصل:
 eugeniemichelvillette@lesfilmsdubilboquet.fr 

ملخص الفيلم
خالل حرب االســتقالل الجزائرية، تم إجبار ٢ 

مليــون و٣٥ ألــف مــدين جزائري عىل إعادة 
توطينهــم يف مخيمــات من قبل الجيش 
الفرنــيس. تــم إجبــار مليون و١٧٥ ألف عىل 

مغادرة منازلهم.
يف منصــورة، موطنهــم األصيل، يقوم مالك 

وإبنتــه دورويث مرييــام بتوثيق هذه الذكرى 
الصامتة، اليت يتجاهلها الشــباب واليت لم 
يســبق لها مثيٌل يف اإلضطرابات اليت تم 

التســبب بها يف الريف الجزائري.
ما بين فرنســا والجزائر، دورويث مرييام ووالدها 

يقومان بكشــف هذا الســر التاريخي.

Awards / Nominations / Selections
Award Human Rights at FIDADOC - Agadir, Maroc
Student Jury Prize at Festival INTERFERENCES - Lyon, France
First Prize in the the Rough Cut Workshop, organised by The Between Women 
Filmmakers, Cairo
2E Prize Best Film of HISTOIRE FESTIVAL BEYOND BORDERS - Grèce
First Prize for historical film projects at a history festival in France
(Les rendez-vous de l’histoire de Blois)

Q&Aمناقشة
06/10/2020
7 مساءًا )بتوقيت القاهرة(
7PM (CAIRO TIME)

Sweet 
Salty Wind

رياح مالحة 
حلوة

Laura Gabay 

07 - 08 / 10 / 2020

الورا جاباي

Switzerland/Cuba | 2018 
20 mins  
Language: Spanish 
Subtitles: Arabic, English
Contact:
lauragabriela.gabay@gmail.com 

Synopsis
Three siblings live on the seashore, on the 
north coast of Cuba. Through the games 
and the context that surrounds them, we 
gradually discover the absence of their 
parents who immigrated off the island. 

٢٠١ سويسرا / كوبا | ٨
٢٠ دقيقة

اللغة: اإلسبانية
الرتجمة: العربية، اإلنجلزيية

للتواصل:
      lauragabriela.gabay@gmail.com 

  
ملخص الفيلم

ثالُث أشــقاٍء يعيشــون عىل شــاطئ البحر، عند 
الســاحل الشــمايل لكوبا. من خالل األلعاب 

والســياق المحيط بهم، نكتشــف تدريجيًا غياب 
والديهــم الذيــن هاجروا خارج الجزيرة.

Awards / Nominations / Selections
Premiered at the International Documentary Festival Amsterdam 2019
Selected at the Vision du Réel 2019

البانوراما العالمية
INTERNATIONAL PANORAMA

Director Biography
Dorothee Myriam Kellou is an 
internationally awarded French Algerian 
journalist turned filmmaker. She 
graduated as a Fulbright scholar from 
her Master of Arts in Arab Studies at 
Georgetown University, Washington 
D.C. She worked and lived in Egypt, 
Palestine and Algeria. As a journalist, She 
uncovered in the French newspaper Le 
Monde in June 2016 the scandal of the 
French company Lafarge indirect funding 
of the Islamic state group during the war 
in Syria. Her work was rewarded with the 
TRACE International Prize for Investigative 
Reporting. In 2019, she completed her 
first documentary film, In Mansourah 
you separated us, on Algerian intimate 
memories of forced resettlement by the 
French military during the Algerian war of 
independence, departing from her own 
father’s oblivion/memory of this silenced 
history. The film premiered in Vision du 
réel International Film Festival in Nyon, 
Switzerland and was screened in many 
film festivals, including IDFA in Amsterdam 
and Journées Cinématographiques 
de Carthage in Tunis (JCC). It received 
several awards including the human 
rights award in FIDADOC in Agadir.

لمحة عن المخرجة
دورويث مرييام كلو صحافية فرنسية جزائرية 

حائزة عىل جوائز دولية تحولت إىل مخرجة أفالم. 
تخرجت كباحثة يف برنامج Fulbright وحازت 

عىل درجة الماجستري يف اآلداب يف الدراسات 
 Georgetown University, العربية من جامعة

Washington D.C. عملت وعاشت يف مصر 
وفلسطين والجزائر. خالل عملها كصحفية، 

كشفت يف صحيفة لوموند الفرنسية يف 
حزيران 201٦ عن فضيحة شركة الفارج الفرنسية 

اليت قامت بتمويٍل غري مباشر لتنظيم الدولة 
اإلسالمية خالل الحرب يف سوريا. حاز عملها 

عىل جائزة TRACE الدولية للتقارير االستقصائية. 
يف عام 201٩، أكملت فيلمها الوثائقي األول، »يف 

منصورة، َفرقتنا«، حول ذكريات جزائرية حميمة 
عن إعادة التوطين القسري الذي تم من قبل 

الجيش الفرنيس خالل حرب االستقالل الجزائرية، 
إنطالقاً من ذكرى والدها لهذا التاريخ الصامت. 
 Vision du ُعرض الفيلم ألول مرة يف مهرجان

Réel السينمايئ الدويل يف نيون بسويسرا، 
وُعرض يف العديد من المهرجانات السينمائية، 
 Journées يف أمسرتدام و IDFA بما يف ذلك

Cinématographiques de Carthage  يف تونس 
)JCC(. حصلت عىل العديد من الجوائز بما يف ذلك 

جائزة حقوق اإلنسان يف FIDADOC يف أغادير.
Director Biography
Born in 1987, Laura Gabay studied 
documentary filmmaking at HEAD 
– Geneva (Switzerland) and EICTV 
(Cuba). Since 2017, she has worked 
as a director and producer at Ecran-
Mobile and since 2018 she has been 
producing and animating Super 
8 film workshops for adults and 
children with several institutions. Her 
short film «Enquête 62» (2016), was 
selected by several film festivals and 
won the public prize of the Festival 
International Filmets (Badalona). 
Her short film «Viento dulce salado» 
(2019) has been selected by Visions 
du réel and IDFA. 

لمحة عن المخرجة
ولدت لورا غاباي عام 1٩87 ودرست صناعة 

 HEAD-Geneva األفالم الوثائقية يف
)سويسرا( و EICTV )كوبا(.

منذ عام 2017 عملت كمخرجة ومنتجة يف 
Ecran-Mobile وتقوم منذ عام 2018م بإنتاج 

وتحريك ورشات عمل أفالم Super 8 للبالغين 
واألطفال مع العديد من المؤسسات.

تم إختيار فيلمها القصري Enquête 62« من 
قبل العديد من المهرجانات السينمائية وفاز 

 Festival International( بالجائزة العامة لـ
.Filmets )Badalona

 Viento dulce تم إختيار فيلمها القصري
.IDFA و Visions du réel ومن قبل salado

البانوراما العالمية
INTERNATIONAL PANORAMA



Journey to 
a Mother’s 
Room
(Viaje al Cuarto 
de una Madre)

رحلة إىل
غرفة أم

Celia Rico Clavellino 

08 - 09 / 10 / 2020

ثيليا ريكو كالفيلينو

Spain/France | 2018 
94 mins 
Language: Spanish  
Subtitles: Arabic, English
Contact:
international@loco-films.com  

Synopsis
Leonor wants to leave home but she 
doesn’t dare tell her mother. Estrella 
doesn’t want her daughter to go, but 
she isn’t able to keep her by her side. 
Mother and daughter will have to face 
a new time in their lives in which the 
world they share is wavering. “Journey 
to a mother’s room” is a film about the 
ties that tightly bind a mother and a 
daughter, so intimate and delicate they 
can easily tangle and trap them.

إسبانيا / فرنسا | ٢٠١٨
٩٤ دقيقة

اللغة: اإلسبانية
الرتجمة: العربية، اإلنجلزيية

للتواصل:
 international@loco-films.com

  
ملخص الفيلم

تود ليونور مغادرة المزنل لكنها ال تجرؤ عىل 
إعالم والدتها.

إسرتيال ال ترغب بذهاب إبنتها، لكنها غرُي قادرة 
عىل إبقائها إىل جانبها.

سيتعين عىل األم وإبنتها مواجهة وقٍت 
جديد يف حياتهما، حيث يتذبذب العالم الذي 

تتشاركان به.
فيلم »رحلة إىل غرفة األم« هو فيلم عن 

العالقات اليت تربط األم وابنتها بإحكام، 
وتكون حميمة وحساسة للغاية بحيث يمكن أن 

تتشابك بسهولة وتوقعهما يف الفخ.

Awards / Nominations / Selections
Sutherland Award Nominee at the BFI London Film Festival
Gaudi Award for Best Original Screenplay, And more!

Q&Aمناقشة
08/10/2020
7 مساءًا )بتوقيت القاهرة(
7PM (CAIRO TIME)

Marina مارينا
Julia Roesler

09 - 10 / 10 / 2020

جوليا روسلر

Germany | 2018
28 mins  
Language:  English, German
Subtitles: Arabic, English
Contact: info@werkgruppe2.de  

Synopsis
The Romanian care-worker, Marina tells 
of her daily life employed 24/7 in a 
German private home; of the conflict 
of carrying out vital emotional work 
whilst having to live far away from her 
own family. Performing invisible work 
in isolation in the house of an old man, 
Marina becomes a personification of 
‘East European cheap labour’.

٢٠١ ألمانيا | ٨
٢٨ دقيقة

اللغة: اإلنجلزيية، األلمانية
الرتجمة: العربية، اإلنجلزيية

 info@werkgruppe2.de :للتواصل
  

ملخص الفيلم
 تــروي مارينــا عاملــة الرعايــة الرومانية عن حياتها 

اليومية، حيث تعمل عىل مدار الســاعة طوال 
وع يف مزنل ألماين خاص؛ من صراع  أيام األســب

القيــام بعمــٍل عاطفي حيوي مع إضطرارها 
للعيش إىل للعيش بعيًدا عن أســرتها.

القيــام بعمــٍل غــري مريئ  يف عزلة مزنل رجل  
عجوز، أصبحت مارينا تجســيًدا لـ »العمالة 

الرخيصة يف أوروبا الشــرقية«.

Awards / Nominations / Selections
DOK.Leipzig, (Germany), Official Selection for German Competition short 
documentary and animated film 2018
Golden Dove 2018
Healthy workplaces film award of EU 2018
Golden Yardstick for best individual artistic performance (script) 2019

Q&Aمناقشة
09/10/2020
7 مساءًا )بتوقيت القاهرة(
7PM (CAIRO TIME)

Director Biography
Considered an emerging talent in 
Spanish cinema by Variety magazine, 
Celia Rico Clavellino (Seville, 1982) has 
a degree in Audiovisual Communication 
and Literary Theory and Comparative 
Literature. As a writer and director, her 
career debuted with the award-winning 
short film Luisa is not home, starring 
Asunción Balaguer and Fernando 
Guillén. The only Spanish film at the 
2012 Biennale di Venezia, the short 
film has also been featured in festivals 
such as SEMINCI, The European Film 
Festival of Seville, the Málaga Film 
Festival or the Gijón Film Festival. It also 
participated in the Short Film Corner 
at the Cannes Film Festival, won a 
Gaudí Award for best short film and the 
award from the Col·legi de Directors 
de Catalunya. Celia has worked as a 
First Assistant Director and Second Unit 
Director of Claudia Llosa’s latest film, 
Aloft (Berlin Film Festival, 2014).

لمحة عن المخرجة
تعتــرب ثيليــا ريكو كالفيلينو )إشــبيلية، ١٩٨٢( 

موهبة ناشــئة يف الســينما اإلســبانية من قبل 
مجلة فاراييت، وهي حاصلة عىل شــهادة يف 

اإلتصال الســمعي البصري والنظرية األدبية 
واألدب المقارن.

ككاتبة ومخرجة، ظهرت مســريتها المهنية 
ألول مــرة مــن خــالل الفيلم القصري الحائز 

عىل جائزة »لويزا ليســت يف المزنل«، بطولة 
أسونســيون باالغري وفرناندو جيلين. وكان الفيلم 

 Biennale di Venezia اإلســباين الوحيد يف
٢٠١٢، كمــا تــم عرضــه أيًضا يف مهرجانات مثل 
 The European Film ومهرجــان ،SEMINCI

Festival of Seville، ومهرجــان Málaga Film أو 
.Gijón Film مهرجــان

كما شــارك يف زاوية األفالم القصرية يف 
 Gaudí مهرجان كان الســينمايئ، ونال جائزة
 Col·legi de ألفضــل فيلــم قصــري وجائزة من

.Director de Catalunya
عملت ثيليا كمســاعد أول للمخرج ومدير الوحدة 

 Aloft ،الثانية ألحدث أفالم كلوديا ليوســا
)مهرجان برلين الســينمايئ، ٢٠١٤(.

البانوراما العالمية
INTERNATIONAL PANORAMA

Director Biography
Julia Roesler was born in 1978 in 
Germany. She studied “Cultural 
Studies and Aesthetic praxis” at the 
Universität Hildesheim, Freiburg and 
Argentina. Since her diploma, she 
has worked as a freelance theatre 
director and theatre educator. She 
is a regularly visiting lecturer at HBK 
Brunswick. She is the co-founder of 
the independent theatre company 
WERKGRUPPE2, working in the 
company management and directing 
all of their productions.

لمحة عن المخرجة
ولدت جوليا روسلر عام 1٩78 يف ألمانيا. 

درست »الدراسات الثقافية والتطبيق 
الجمايل« يف جامعة هيلدسهايم وفرايبورغ 

واألرجنتين.
منذ حصولها عىل الشهادة، عملت كمخرجة 

مسرحية مستقلة ومعلمة مسرحية. وهي 
.HBK Brunswick محاضرة زائرة بانتظام لدى

هي المؤسسة المشاركة لشركة المسرح 
المستقلة WERKGRUPPE2، وتعمل يف إدارة 

الشركة وتقوم بإخراج جميع إنتاجاتها.

البانوراما العالمية
INTERNATIONAL PANORAMA



Just Me 
and You
(Juste Moi et Toi)

أنا وأنت فقط

Sandrine Brodeur-Desrosiers

10 - 11 / 10 / 2020

ساندرين برودور-ديسروسيه

Canada | 2019
22 mins
Language: French, Romanian 
Subtitles: Arabic, English
Contact:
jason@h264distribution.com 

Synopsis
Eva (8 years old) and her father are 
doing a road tripfrom montreal to 
mexico in a big 18-wheels truck. They 
immigrated to Quebec three years ago 
and, although she would have preferred 
to take the plane, Eva is very excited to 
have her first holiday with her father.

٢٠١ كندا | ٩
٢٢ دقيقة

اللغة: الفرنسية، الرومانية
الرتجمة: العربية، اإلنجلزيية

للتواصل:
 jason@h264distribution.com

  
ملخص الفيلم

تقوم إيفا )٨ سنوات( ووالدها برحلة برية من 
مونرتيال إىل المكسيك يف شاحنة كبرية ذات 

١٨ عجلة.
لقد هاجروا إىل كيبيك قبل ثالث سنوات، وعىل 

الرغم من أنها كانت ُتفضل ركوب الطائرة، إال 
أن إيفا تشعر بالحماس الشديد لقضاء إجازتها 

األوىل مع والدها.

Awards / Nominations / Selections
Winner, Crystal Bear - Best Short Film, Berlinale – Generation Kplus, 2019 
Winner, National Grand Prize, Regard | Saguenay International Short Film Festival, 2019
Official selection of the Palm Springs ShortFest, 2019, and More!

Taste of 
Hope
Le Goût de l’Espoir

طعم األمل

Laura Coppens

11 - 12 / 10 / 2020

الورا كوبيزن

Switzerland, Germany | 2019
70 mins
Language: French
Subtitles: Arabic, English
Contact:
coppens.laura@googlemail.com 

Synopsis
In 2010, Unilever announced the closing 
of the profitable Fralib tea processing and 
packaging plant in the South of France. 
After 1336 days of resistance, the workers 
celebrated their victory against the giant 
multinational and became owners of the 
factory. Now, with the take-over of the 
company and production under workers’ 
control, a new struggle has begun. Can 
this alternative project be viable within an 
oversaturated, highly competitive market? 
TASTE OF HOPE is the fascinating story 
of a workers’ cooperative on their bumpy 
and conflicting road to real utopia. Where 
idealism clashes with harsh reality, the 
documentary observes the factory workers 
as they face inevitable challenges. For two 
years, the filmmaker accompanied the 
workers in their daily struggles. Between 
general assemblies, cash-flow problems 
and tea tastings with potential clients, 
deception, and conflict emerge. Ultimately, 
the documentary poses the question: How 
do we need to work today so we might live 
in a better world tomorrow?

٢٠١ سويسرا، ألمانيا  | ٩
٧٠ دقيقة

اللغة: الفرنسية
الرتجمة: العربية، اإلنجلزيية

للتواصل: 
coppens.laura@googlemail.com

  
ملخص الفيلم

يف عام ٢٠١٠، أعلنت شــركة Unilever عن إغالق 
مصنع معالجة وتعبئة شــاي Fralib المثمر يف 

جنوب فرنسا.
بعــد ١٣٣٦ يوًمــا مــن المقاومة، احتفل العمال 
بإنتصارهم عىل الشــركة العمالقة المتعددة 

الجنســيات، وأصبحوا أصحاب المصنع.
واآلن، مع ســيطرة العمال عىل الشــركة 

واإلنتــاج، بــدأ صــراٌع جديد. هل يمكن أن 
وع البديل قاباًل للتطبيق                       يكون هذا المشــر

يف سوٍق شـــديد التنافس والتشبع؟
فيلــم »طعــم األمــل« هو القصة الرائعة عن 

تعــاون العمال خــالل طريقهم الوعر والمتضارب 
للوصــول إىل المدينــة الفاضلة الحقيقية 

)اليوتوبيــا(. عندمــا تتعــارض المثالية مع الواقع 
القــايس، يقــوم هــذا الفيلم الوثائقي بمراقبة 

عمــال المصنــع وهــم يواجهون تحديات حتمية.
عــىل مدى عاميــن، قامت المخرجة بمرافقة 

العمــال يف نضاالتهــم اليومية. ما بين 
التجمعات العامة، مشــاكل الســيولة المالية،                   

تذوق الشــاي مع الزبائن المحتملين، يظهر 
الخــداع  والتعارض. 

يف النهاية، يطرح الفيلم الوثائقي الســؤال 
التايل: كيـــف نحتـــاج أن نعمل اليوم  حىت 

نعيــَش غــدًا يف عالٍم أفضل؟

Awards / Nominations / Selections
Winner Prix du Jury SSA/ Suissimage (Visions du Réel)
Winner Prix Zonta (Visions du Réel)
Winner Audience Award (DokuBaku International Documentary Film Festival

Q&Aمناقشة
11/10/2020
7 مساءًا )بتوقيت القاهرة(
7PM (CAIRO TIME)

Director Biography
Sandrine Brodeur-Desrosiers holds a 
BFA in Film Production from Concordia 
University and a MFA in Acting at the 
Drama Center London (UAL). During 
her studies, she had the chance to 
perform at the Shakespeare Globe in 
London and The Vakthangov theater 
in Moscow. She also studied Feature 
writing at L’INIS. Sandrine performs 
music since primary school (cello 
and singing) and sometimes she 
composes soundtracks for her films. 
Sandrine wrote and directed over 
15 short films that were screened in 
different festivals around the world. 
Aside her personal projects, she had 
the chance to do an internship with 
Denis Villeneuve on Incendie and be 
Daniel Roby’s personal assistant on 
his film Louis Cyr. She also worked 
as film-mentor in different First 
Nation communities for the non-
profit organization Wapikoni Mobile. 
Concordia University hired her to 
teach part-time « acting and directing 
for screen ».

لمحة عن المخرجة
حصلت ساندرين برودور-ديسروسيه عىل 

بكالوريوس يف الفنون الجميلة يف إنتاج 
األفالم من جامعة كونكورديا، وماجستري يف 

التمثيل من مركز الدراما بلندن )UAL(. خالل 
دراستها، أتيحت لها فرصة األداء يف مسرح 

شكسبري غلوب يف لندن ومسرح فاكتانغوف 
يف موسكو. كما درست كتابة المقاالت يف 
L’INIS. تقوم ساندرين بالعزف والغناء منذ أن 

كانت يف المدرسة االبتدائية، كما تقوم أحياًنا 
بتأليف المقطوعات الموسيقية ألفالمها. 
كتبت ساندرين وأخرجت أكرث من 15 فيلًما 
قصرًيا تم عرضها يف مهرجانات مختلفة 

حول العالم. بجانب مشاريعها الشخصية، 
أُتيحت لها الفرصة إلجراء تدريب داخيل مع 

Denis Villeneuve عىل Incendie وأن تكون 
المساعدة الشخصية لـ Daniel Roby يف 

فيلمه Louis Cyr. عملت أيًضا كمرشدة أفالم 
يف مجموعات First Nation المختلفة لصالح 
منظمة Wapikoni Mobile غري الربحية. قامت 
جامعة كونكورديا بتعيينها لتدريس »التمثيل 

واإلخراج للشاشة« بدوام جزيئ.

البانوراما العالمية
INTERNATIONAL PANORAMA

Director Biography
Laura Coppens was born in 1980 in 
East Berlin. She received her PhD 
from the University Research Priority 
Program Asia and Europe at the 
University of Zurich in 2014. Since then 
she has been working at the University 
of Bern as a research assistant, 
teaching documentary filmmaking. 
Her PhD film project CHRILDREN OF 
SRIKANDI premiered at the Berlin 
International Film Festival and won 
several awards like the International 
Jury Award for Best Documentary at 
the 2013 Identities Queer Film Festival 
in Vienna. Apart from teaching and 
making films, Laura also worked as the 
head programmer of the Southeast 
Asia section as well as the Queer Asia 
section of ASIAN HOT SHOTS BERLIN, a 
festival for Asian independent film and 
video art in Berlin. As film curator, Laura 
served on several film festival juries 
like the Berlinale Teddy Award Jury. The 
documentary feature TASTE OF HOPE is 
Laura’s debut as solo director.

لمحة عن المخرجة
ولدت لورا كوبيزن عام 1٩80 يف شرق برلين. 

حصلت عىل درجة الدكتوراه من برنامج أولوية 
البحث الجامعي يف آسيا وأوروبا يف جامعة 

زيورخ يف عام 201٤. ومنذ ذلك الحين تعمل يف 
جامعة برن كمساعد باحث ، حيث تقوم بتدريس 
صناعة األفالم الوثائقية. تم عرض فيلمها لنيل 
 CHRILDREN OF SRIKANDI شهادة الدكتوراه

ألول مرة يف مهرجان برلين السينمايئ 
الدويل وفاز بالعديد من الجوائز مثل جائزة 

لجنة التحكيم الدولية ألفضل فيلم وثائقي 
 Identities Queer Film Festival يف مهرجان

لعام 2013 يف فيينا. بعيدًا عن التدريس وصناعة 
األفالم، عملت لورا أيًضا كمربمجة رئيسية  
لقسم جنوب شرق آسيا باإلضافة إىل قسم 

 ،ASIAN HOT SHOTS BERLIN يف Queer Asia
وهو مهرجان لفن األفالم اآلسيوية المستقلة 
وفن الفيديو يف برلين. بصفتها منسقة أفالم، 

عملت لورا يف العديد من لجان تحكيم مهرجان 
األفالم مثل لجنة تحكيم جائزة برلينال تيدي.

الفيلم الوثائقي »طعم  األمل« هو أول ظهوٍر 
لورا كمخرجة بمفردها.

البانوراما العالمية
INTERNATIONAL PANORAMA
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Beirut,
Never Again

بريوت لم
تعد كما كانت

03 - 04 / 10 / 2020

Jocelyne Saab جوسلين صعب

Lebanon | 1976
35 mins 
Language: English  
Subtitles: Arabic
Contact: m.rouxel@hotmail.fr

Synopsis
1976 marks the beginning of Beirut’s 
cavalry. Through a child’s eyes, the 
filmmaker Jocelyn Saab follows, for six 
months, the daily destruction of her city’s 
walls. Every morning, she roams around 
Beirut while the militias of opposing sides 
rest from their night of fighting.

لبنان | ١٩٧٦
٣٥ دقيقة

اللغة: اإلنجلزيية
الرتجمة: العربية

m.rouxel@hotmail.fr :للتواصل
 

ملخص الفيلم
ُيعًد عام ١٩٧٦ بداية أحداث دامية يف بريوت 

تقوم المخرجة من خالل عيون طفٍل ولمدة 
ستة أشهر، بمتابعة الدمار اليويم ألسوار 

المدينة. كل صباح، تقوم بالتجول يف بريوت، 
بينما تسرتيح ميليشيات كال الطرفين بعد ليلٍة 

من القتال.

Awards / Nominations / Selections
Broadcasted on France 2 in 1976

74, The 
Reconstruction 
of a Struggle

،٧٤
استعادة لنضال

Rania Rafei & Raed Rafei

04 - 05 / 10 / 2020

رانيا رافعي ورائد رافعي

Lebanon | 2012
95 mins 
Language: Arabic  
Subtitles: English
Contact: jinanedagher@gmail.com  

Synopsis
1974: Lebanon is in intellectual, cultural 
and political ferment. Between March 
and April, for 37 days, a few students 
from the American University of Beirut 
occupy the university’s premises to 
protest against rising tuition fees. 2011: 
in the midst of the Arab Spring, Rania 
and Raed Rafei decide to step back and 
reconsider today’s situation in the light 
of that period which was pregnant with 
hope, but also a prelude to civil war.

لبنان | ٢٠١٢
٩٥ دقيقة

اللغة: العربية
الرتجمة: اإلنجلزيية

jinanedagher@gmail.com :للتواصل

ملخص الفيلم
١٩٧٤: لبنان يف حالِة هياٍج فكرٍي وثقايٍف 

وسيايس. ما بين آذار ونيسان، وعىل مدى ٣٧ 
يومًا، قام عدُد من طالب الجامعة األمريكية يف 

بريوت باالستيالء عىل مباين الجامعة إحتجاجًا 
عىل ارتفاع الرسوم الدراسية.

٢٠١١: يف خضم الربيع العريب، قررت رانيا ورائد 
رافعي العودة للوراء وإعادة النظر يف وضع 

اليوم تحت ضوء تلك الفرتة اليت كانت مشحونٍة 
باألمل، لكنها أيضًا مقدمة للحرب األهلية.

Awards / Nominations / Selections
GNCR PRIZE at the Festival International de Cinema, Marseille 2012
Nominee at the Hamburg Film Festival for Political Film Award 2013
Olhar Award for Best film in Curitiba Int’l Film Festival 2013

Directors Biography
Rania Rafei, born in 1979 in Lebanon, 
Rania Rafei has a diploma in audiovisual and 
cinema studies from the Lebanese academy 
of fine arts (ALBA). Since 2005 she has 
been directing documentaries, awareness 
spots and music videos about the subject 
of disability, commissioned by the Special 
rapporteur on Disability in the UN. She 
also directed several documentaries for Al 
Jazeera about street kids, snake hunters, 
portraits of several artists in the Arab world 
and the history of student movement in 
Lebanon and Yemen.
Raed El Rafei has worked as a journalist 
with various publications covering 
an array of fields (political, social, 
economic...) since 2004. After completing 
a BS at the American University of Beirut 
and a Master degree in Journalism, he 
first contributed articles for a specialized 
environmental magazine before moving 
to work as a reporter for the Lebanese 
Daily Star. In 2006, after reporting on 
the summer war between Israel and 
Hezbollah, he joined the Los Angeles 
Times as a correspondent in Lebanon. He 
covered the security situation in Lebanon, 
wrote features on social and political 
issues and commented on current affairs 
in various Arab countries. Since october 
2008, he has been working as a trainer 
and an editor for Middle East programs of 
the Institute for War and Peace reporting.

لمحة عن المخرجين
رانيا الرافعي, ولدت عام 1٩7٩ يف لبنان، 

وحصلت عىل دبلوم يف الدراسات السمعية 
والبصرية والسينما من األكاديمية اللبنانية 

للفنون الجميلة )ألبا(. تقوم منذ عام 2005 بإخراج 
أفالم وثائقية تقارير توعية ومقاطع فيديو 

موسيقية حول موضوع اإلعاقة، بتكليف من 
المسؤول الخاص المعين باإلعاقة لدى األمم 
المتحدة. كما أخرجت عدة أفالم وثائقية لقناة 

الجزيرة عن أطفال الشوارع، صيادي الثعابين، 
صور لعدد من الفنانين يف العالم العريب، وتاريخ 

الحركة الطالبية يف لبنان واليمن.
رائد رافعي, منذ عام 200٤ عمل رائد الرافعي 

كصحفي للعديد من المنشورات اليت تغطي 
مجموعة من المجاالت )السياسية، االجتماعية 

واالقتصادية ...(. بعد حصوله عىل درجة 
البكالوريوس من الجامعة األمريكية يف 

بريوت ودرجة الماجستري يف الصحافة، ساهم 
يف البداية بمقاالت لمجلٍة بيئية متخصصة 

 Daily Star قبل االنتقال للعمل كمراسل يف
اللبنانية. يف عام 200٦، بعد أن كتب عن حرب 

الصيف بين إسرائيل وحزب الله، انضم إىل 
Los Angeles Times كمراسٍل يف لبنان. قام 

بتغطية الوضع األمين يف لبنان، وكتب مقاالٍت 
حول القضايا اإلجتماعية والسياسية، وعلق عىل 

الشؤون الجارية يف مختلف الدول العربية. منذ 
تشرين األول 2008، كان يعمل كمدرب ومحرر 

لربامج الشرق األوسط التابعة لمعهد صحافة 
الحرب والسالم.

تحية إىل لبنــــان : إعـــادة بنـــاء الذاكــــرة
HOMAGE TO LEBANON: ON 

RECONSTRUCTING THE MEMORY

Director Biography
Jocelyne Saab is a filmmaker and a 
photographer. She was born in 1948 
and grew up in Beirut. In 1973, she 
became a war reporter in the Middle-
East, covering the war of October 
for Magazine 52, the third television 
channel in France. In 1975 she directed 
her first feature film, a documentary 
released in Parisian cinemas: Lebanon 
in Turmoil, distributed by Pascale 
Dauman. She will then cover the 
Lebanese war for fifteen years, 
during which she directs almost thirty 
films, including Beirut, never again, 
broadcasted on France 2 in 1976, 
Letter from Beirut and Beirut, my city, 
broadcasted on France 3 between 
1978 and 1982. In 1977 both Egypt, 
City of the Dead and The Sahara is not 
up for sale and were shot and released 
in Parisian cinemas. In 1981, she shots 
Iran, Utopia in the making on the days 
following the Iranian revolution, which 
received several international prizes. 
In 1998, she went to Vietnam and 
directed a documentary called The 
Lady of Saigon, which is awarded best 
French documentary by the French 
senate. It’s broadcasted on France 2, 
and in many international festivals.

لمحة عن المخرجة
جوسلين صعب هي مخرجة أفالم ومصورة. 

ولدت عام 1٩٤8 ونشأت يف بريوت. يف عام 1٩73، 
أصبحت مراسلة حرب يف الشرق األوسط، حيث 

 Magazine قامت بتغطية حرب أكتوبر لصالح
52، اليت ُتعّد القناة التلفزيونية الثالثة يف فرنسا. 

يف عام 1٩75 أخرجت فيلمها الطويل األول، وهو 
فيلم وثائقي صدر يف دور السينما الباريسية: »لبنان 

يف حالة إضطراب«، من توزيع باسكال دومان. 
قامت بعد ذلك بتغطية الحرب اللبنانية لمدة 

خمسة عشر عامًا، واليت أخرجت أثنائها ما يقارب 
الثالثين فيلمًا،  من ضمنها فيلم »بريوت لم تعد 

كما كانت« الذي ُبَث عىل قناة فرنسا 2 عام 1٩7٦ 
فيلم »رسالة من بريوت«،  فيلم »بريوت مدينيت« 

الذي ُبَث عىل فرنسا 3 يف الفرتة بين 1٩78 و1٩82.
يف عام 1٩77، تم تصوير كاًل من »القاهرة:مدينة 

الموىت« و »الصحراء ليست للبيع« وعرضهما 
يف دور السينما الباريسية. يف عام 1٩81، قامت 

بتصوير » إيران، المدينة الفاضلة يف طور 
التكوين« عقب الثورة اإليرانية، والذي نال العديد 

من الجوائز الدولية. يف عام 1٩٩8، ذهبت إىل 
 The Lady فيتنام وأخرجت فيلمًا وثائقيًا بعنوان

of Saigon، والذي حصل عىل جائزة أفضل 
فيلم وثائقي فرنيس من قبل مجلس الشيوخ 

الفرنيس. يتم بثه عىل قناة فرنسا 2 ويف العديد 
من المهرجانات الدولية.

تحية إىل لبنــــان : إعـــادة بنـــاء الذاكــــرة
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A Feeling 
Greater Than 
Love

شعوُر أكرب من 
الحب

Mary Jirmanus Saba 

05 - 06 / 10 / 2020

ماري جريمانيوس سابا

LebanoN | 2017
93 mins 
Language: Arabic  
Subtitles: English
Contact:
tricontinentalmedia@gmail.com  

Synopsis
In her directorial debut, Mary Jirmanus 
Saba deals with a forgotten revolution, 
saving from oblivion bloodily suppressed 
strikes at Lebanese tobacco and 
chocolate factories. These events from 
the 1970s, which held the promise of 
a popular revolution and, with it, of 
women’s emancipation were erased 
from collective memory by the country’s 
civil wars. Rich in archival footage from 
Lebanon’s militant cinema tradition, 
the film reconstructs the spirit of that 
revolt, asking of the past how we might 
transform the present. 

لبنان | ٢٠١٧
٩٣ دقيقة

اللغة: العربية
الرتجمة: اإلنجلزيية

للتواصل:
 tricontinentalmedia@gmail.com 

ملخص الفيلم
يف أول ظهــوٍر لهــا كمخرجــة، تقوم ماري 

جريمانيوس ســابا بالتعامل مع ثورة منســية يف 
معامــل التبغ والشــوكوال اللبنانية.

 هــذه األحــداث من الســبعينات، اليت وعدت 
بثــورة شــعبية، ومعهــا تحريــر المرأة تم محوها 
مــن الذاكــرة الجماعية بســبب الحروب األهلية 

يف البـــلد. هــذا الفيلم الغــي باللقطات 
األرشــيفية من الســـينما اللبنانيـــة المواجهة
، يعيــد بنــاء روح تلــك الثورة، موجهًا الســؤال 

للماضــي حــول كيفيــة تغيري الحاضر.

Awards / Nominations / Selections
Winner FIPRESCI Prize at the Berlin International Film Festival 2017
Nominated for Tanit D’or at the Carthage Film Festival 2017

Kingdom of 
Women

مملكة النساء
Dahna Abourahme

06 - 07 / 10 / 2020

دانا أبو رحمة

Lebanon | 2010
54 mins 
Language: Arabic  
Subtitles: English
Contact: dabourahme@gmail.com

Synopsis
The story of the women of Ein El Hilweh 
refugee camp between 1982-1984 is 
an important chapter in the history of 
Palestinian refugee women in Lebanon. 
After the Israeli invasion of Lebanon 
in 1982, the camp was destroyed and 
its men imprisoned. “The Kingdom of 
Women” documents the community and 
organizing spirit of the women during 
this period, how they were able to 
rebuild the camp, protect and provide 
for their families while their men were 
held captive. Weaving between past 
and present, animation and daily life, 
the documentary focuses on seven of 
these women and honors how women 
continue to contribute to the survival of 
the Palestinian community in exile.

لبنان | ٢٠١٠
٥٤ دقيقة

اللغة: العربية
الرتجمة: اإلنجلزيية

 dabourahme@gmail.com :للتواصل

ملخص الفيلم
 قصة نساء مخيم عين الحلوة لالجئين ما بين 
عايّم ١٩٨٢ - ١٩٨٤ واليت ُتعترب فصاًل مهمًا من 

تاريخ الالجئات الفلسطينيات يف لبنان.
بعد الغزو اإلسرائييل للبنان عام ١٩٨٢، ُدمر 

المخيم وتم سجن رجاله.
يقوم فيلم »مملكة النساء« بتوثيق الروح 

اإلجتماعية والتنظيمية لدى النساء خالل هذه 
الفرتة، وكيف تمكَن من إعادة إعمار المخيم 

وحماية وإعالة عائالتهَن خالل فرتة تواجد 
أزواجهن يف األسر.

يقوم الفيلم الوثائقي بالنسج بين الماضي 
والحاضر، وبين الرسوم المتحركة والحياة 
اليومية، مسلطًا الضوء عىل سبٍع  منهن، 

ومكرمًا النساء الاليت ساهمَن يف إستمرارية 
المجتمع الفلسطيي يف المنفى.

Awards / Nominations / Selections
Jury Award for Medium Length Films, Al Jazeera International Documentary Film 
Festival, Doha, April 2011
Audience Award, 3rd Place-Dox Box Documentary Film Festival, Syria, March 2011

Director Biography
Mary Jirmanus Saba is a filmmaker 
and geographer. Her work explores 
labor, agrarian and working women’s 
movements in the Middle East and 
Latin America, the militant images of 
both regions, and their usefulness for 
the present. Her feature debut film “A 
Feeling Greater Than Love” won the 
FIPRESCI International Critics Prize at 
the 2017 Berlinale International Film 
Festival FORUM. She lives and works 
in Beirut.

لمحة عن المخرجة
مــاري جريمانوس ســابا هــي عالمة جغرافيا 
ومخرجــة أفــالم. تعيــش وتعمل يف بريوت.

يستكشــف عملها الحركات النســائية 
العاملــة، المزارعات والعامالت يف الشــرق 

األوســط وأمريــكا الالتينية، والصــور النضالية 
لــكال المنطقتين.

فاز فيلمها الطويل األول »شعو ٌر أكرب من 
الحب« بجائزة النقاد الدولية )FIPRESCI( يف 2017 
 .Berlinale International Film Festival FORUM

هي تعيش وتعمل يف بريوت.
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Director Biography
Dahna Abourahme is a Palestinian 
filmmaker who grew up in Abu Dhabi 
and Amman. She studied in New York 
and worked there as a youth media 
educator for social justice. She 
currently lives in Beirut where she 
taught and mentored in documentary 
filmmaking. During the making of her 
current documentary “I Hope the 
World Goes Better With You”, Dahna 
became part of opening and running 
a forest pre-school in Beirut.

لمحة عن المخرجة
دانا أبو رحمة مخرجة فلسطينية نشأت بين 

أبو ظيب وعَمان. درست يف نيويورك وعملت 
هناك كمدرسة إعالمية للشباب من أجل 

العدالة االجتماعية.
تعيش حاليًا يف بريوت، حيث قامت بالتدريس 

واإلرشاد يف صناعة األفالم الوثائقية.
أثنــاء إعــداد فيلمهــا الوثائقــي الحــايل، »آمل 

أن تســري أمــورك بشــكٍل أفضــل«، أصبحــت دانا 
جــزءًا مــن إفتتــاح وإدارة حضانــة الغابة يف 

بريوت.
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War 
Generation - 
Beirut

جيل الحرب - 
بريوت

Mai Masri & Jean Chamoun

07 - 08 / 10 / 2020

 يم مصري وجان شمعون

Lebanon | 1988
50 mins 
Language: Arabic  
Subtitles: English
Contact: maimmasri@gmail.com  

Synopsis
In Beirut in the 1980’s, children grew 
up on the barricades and soon traded 
their toy pistols for real machine guns. 
War Generation – Beirut explores the 
lives and dreams of three generations of 
young people living in the heart of the 
Lebanese civil war.

لبنان | ١٩٨٨
٥٠ دقيقة

اللغة: العربية
الرتجمة: اإلنجلزيية

maimmasri@gmail.com :للتواصل
 

ملخص الفيلم
يف بريوت خالل الثمانينيات، نشأ األطفال 

عىل ألعاب المتاريس ..وسريعًا قاموا بإستبدال 
ألعابهم هذه بالرشاشات الحقيقية

يكشف فيلم »بريوت - جيل الحرب« حياَة وأحالم 
ثالثِة أجياِل من الشباب الذين يعيشون يف قلب 

الحرب األهلية اللبنانية.

Awards / Nominations / Selections
Winner: Bronze Apple Award—National Film and Video Festival

Beirut Diaries يوميات بريوت
Mai Masri

07 - 08 / 10 / 2020

يم مصري

Lebanon | 2006
80 mins 
Language: Arabic  
Subtitles: English
Contact: maimmasri@gmail.com

Synopsis
Beirut Diaries plunges us into the heart 
of the massive youth uprising following 
the assassination of former Prime 
Minister Rafic Hariri in February 2005, 
through the eyes of Nadine, a young 
student from Beirut.

لبنان | ٢٠٠٦
٨٠ دقيقة

اللغة: العربية
الرتجمة: اإلنجلزيية

 maimmasri@gmail.com :للتواصل

ملخص الفيلم
عرب وجهة نظر نادين، الطالبة الشابة، نغوص 

يف »يوميات بريوت« إىل قلب االنتفاضة الشبابية 
الضخمة اليت أعقبت حادث اغتيال رئيس الوزراء 

السابق رفيق الحريري يف شباط ٢٠٠٥.

Awards / Nominations / Selections
WINNER: Best Documentary Feature, Asia Pacific Screen Awards
Best Documentary at the Valladolid International Film Festival
First Prize at the Institut du Monde Arabe Film Festival
Special Tribute at the Ismailia International Film Festival
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HOMAGE TO LEBANON: ON 

RECONSTRUCTING THE MEMORY

Director Biography
Jean Chamoun and Mai Masri have 
directed and produced several award-
winning films that were screened 
worldwide and won over 80 international 
awards. They founded Nour Productions 
in 1995 and produced numerous 
documentaries as well as two feature films: 
Jean Chamoun’s IN THE SHADOWS OF THE 
CITY (2000) which won the Cannes Junior 
Jury award, and Mai Masri’s, 3000 Nights 
(2015) which had its world premiere at 
Toronto International Film Festival and won 
over 28 international awards.
Mai and Jean received international 
acclaim with their documentaries that were 
broadcasted on more than 100 television 
stations worldwide, including BBC, Channel 
4, France 2, NHK and PBS. Filmography 
includes: Tel El-Zaatar (1977), Hymn for 
Liberty (1978), Under the Rubble (1983), 
Wild Flowers (1986), War Generation – 
Beirut (1998), Suspended Dreams (1992), 
Children of Fire (1990), Children of Shatila 
(1998), Frontiers of Dreams and Fears 
(2001), Hostage of Time (1994), A Woman 
for Her Time (1995), Women Beyond 
Borders (2004), Beirut Diaries (2006), 33 
Days (2007), Longing of the Laurel (2008) 
and Lanterns of Memory (2009).

لمحة عن المخرجين
قام كُل من جان شمعون ويم مصري بإخراج 

وإنتاج العديد من األفالم الحائزة عىل جوائز 
واليت تم عرضها يف جميع أنحاء العالم 

وحصدت أكرث من 80 جائزة دولية.
أسسا سويًة شركة نور لإلنتاج يف عام 1٩٩5 

وأنتجوا العديد من األفالم الوثائقية باإلضافة 
إىل فيلمين روائيين: فيلم »يف ظالل المدينة 

لجان شمعون )2000(، والذي فاز بجائزة لجنة 
التحكيم يف مهرجان كان، وفيلم 3000 ليلة 

)2015( لمي مصري الذي كان عرضه العالمي 
األول يف مهرجان تورونتو السينمايئ الدويل 

وحصل عىل أكرث من 28 جائزة دولية.
حاز جان ويم شهرٍة دولية من جراء أفالمهما 
الوثائقية اليت تم بثها عىل أكرث من 100 محطة 
تلفزيونية يف جميع أنحاء العالم، بما يف ذلك 

.PBS و BBC, NHK ،فرسنا 2، القناة ٤
تشمل األفالم: تل الزعرت )1٩77(، ترنيمة الحرية 

)1٩78(، تحت األنقاض )1٩83(، زهور برية )1٩8٦(،                
بريوت - جيل الحرب )1٩٩8(، أحالم معلقة )1٩٩2(، 

أطفال النار )1٩٩0(، أطفال شاتيال )1٩٩8(، حدود 
األحالم والمخاوف )2001(، رهينة الزمن )1٩٩٤(، 

إمرأة لعصرها )1٩٩5(، نساٌء بال حدود )200٤(، 
يوميات بريوت )200٦( 33 يومًا )2007(، شوق الغار 

)2008( وفوانيس الذاكرة )200٩(.

Director Biography
Mai Masri is a Palestinian filmmaker 
who studied film at UC Berkeley and 
San Francisco State University (USA). 
She directed and produced several 
films that were screened worldwide 
and won over 60 international awards. 
She founded Nour Productions in 1995 
with her husband, filmmaker Jean 
Chamoun.  Her first feature film, 3000 
Nights (2015) had its world premiere at 
Toronto International Film Festival and 
was screened in several international film 
festivals where it won over 23 awards 
and was selected to represent Jordan 
at the Academy Awards for Best Foreign 
Film and Palestine at the Golden Globes. 

لمحة عن المخرجة
يم مصري مخرجة فلسطينية درست 

 UC Berkeley and San السينما يف جامعة
Francisco State University .USA

 أخرجت وأنتجت العديد من األفالم اليت 
تم عرضها يف جميع أنحاء العالم وفازت 

بأكرث من ٦0 جائزة دولية. أسست مع زوجها 
جان شمعون، شركة نور لإلنتاج عام 1٩٩5. 

ُعرض فيلمها الروايئ »3000 ليلة« )2015( 
للمرة األوىل عالميًا يف مهرجان تورنتو 

السينمايئ الدويل، كما تم عرضه يف العديد 
من المهرجانات السينمائية الدولية، حيث فاز 

بأكرث من 23 جائزة، وتم اختياره لتمثيل األردن 
يف حفل Academy Awards كأفضل فيلٍم 

       .Golden Globes أجنيب وفلسطيين يف
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The Upper 
Gate
(Bawabat
Al-Fawqa)

بوابة الفوقا

Arab Loutfi

08 - 09 / 10 / 2020

عرب لطفي

Lebanon | 1991
90 mins 
Language: Arabic  
Subtitles: English
Contact: arabloutfi@gmail.com

Synopsis
The Upper Gate was about Sidon (The 
capital of the south of Lebanon), the 
filmmaker Arab Loutfi’s home town; in 
which she wove a history of the city 
through the stories of its people.
In her film she tries after the 1982 
Israeli invasion, which caused so much 
damage and chaos, to reconstruct her 
own memories of the place offering 
accounts of herself, her sister Maha, 
her uncle and her friends, interspersing 
them with newspaper clips and 
personal photographs to illustrate her 
preoccupations and concerns in relation 
to Sidon at different times.

لبنان | ١٩٩١
٩٠ دقيقة

اللغة: العربية
الرتجمة: اإلنجلزيية

arabloutfi@gmail.com :للتواصل

ملخص الفيلم
كان فيلم بوابة الفوقا يدور حول صيدا )عاصمة 
جنوب لبنان(، مسقط رأس صانعة األفالم عرب 

لطفي، والذي نسجت فيه تاريخ المدينة من 
خالل قصص أهلها.

تحاول يف فيلمها بعد الغزو اإلسرائييل 
عام ١٩٨٢، والذي تسبب يف الكثري من الدمار 

والفوضى، إعادة بناء ذكرياتها الخاصة عن 
المكان من خالل عرض رواياٍت عن نفسها، عن 
شقيقتها مها، عن وعمها وأصدقائها، وتقوم 

بخلطها مع قصاصاٍت من الصحف والصور 
الشخصية، لتوضيح إنهماكاتها وإهتماماتها 

فيما يتعلق بصيدا يف أوقاٍت مختلفة.

Awards / Nominations / Selections
Prize of the Arab Documentary Filmmakers Union, International Ismailiya Festival, 
Egypt, 1991

Birds of 
September

طيور أيلول
Sarah Francis

09 - 10 / 10 / 2020

سارة فرنسيس

Lebanon | 2013
99 mins 
Language: Arabic  
Subtitles: English
Contact: irit@mecfilm.de 

Synopsis
A glassed van roams the streets of 
Beirut, home to a camera that explores 
the city behind the glass. Along the 
way, several people are invited to share 
a personal moment in this moving 
confessional. Each one comes as a face, 
a body, a posture, a voice, an attitude, an 
emotion, a point of view, a memory. Their 
confessions are true, blunt, and intimate.
However, soon enough, the van empties 
again, and roams Beirut; restlessly 
looking for something, for someone.

لبنان | ٢٠١٣
مدة الفيلم: ٩٩ دقيقة

اللغة: العربية
الرتجمة: اإلنجلزيية

 irit@mecfilm.de :للتواصل

ملخص الفيلم
تتجول شاحنة زجاجية يف شوارع بريوت، 

كموطٍن لكامريا تقوم بإستكشاف المدينة من 
خلف الزجاج.

عىل طوِل الطريق، تمت دعوُة العديد من 
األشخاص لمشاركة لحظة شخصية يف هذا 

اإلعرتاف المتحرك. كُل شخٍص يأيت كوجٍه، 
كجسٍد، كموقٍف، كصوٍت، كرأٍي، كعاطفٍة، 

كوجهة نظٍر، كذاكرة.
إعرتافاتهم حقيقية وصريحة وحميمة. ولكن 

سرعان ما باتت الشاحنة فارغة، تتجول يف 
بريوت باحثًة دون كلٍل عن يشٍء ما، لشخٍص ما.

Awards / Nominations / Selections
Nominee at Dubai International Film Festival 2013, Muhr Arab Documentary (UAE)
Nominee CPH DOX 2013, in International Main Competition (Denmark)
Won Best Film at International Competition, the White Gooze Award) at DMZ 
International Documentary Film Festival 2014 (South Korea).
Won First Work Award at Festival Mediterraneen de Tetouan 2014 (Morocco)

Director Biography
Film maker, writer, journalist and Film 
Faculty at (AUC)
Graduated from the High Cinema 
Institute 1976. After working for many 
years on feature films, with Mohammad 
Khan and Atef Altayeb, she moved to 
documentary filmmaking.
She was a jury member in many 
film festivals including Aljazeera 
film festival, Dubai International film 
Festival, Docu-days film festival, 
Ismailia Film Festival and others.
She was a Guest of Honor and a 
visiting Artist in many international film 
festivals and events.

لمحة عن المخرجة
عرب لطفي هي مخرجة وكاتبة وصحفية و 

مدرسة يف قسم الفيلم )الجامعة األمريكية 
يف القاهرة(. تخرجت من المعهد العايل 

للسينما يف القاهرة 1٩7٦. 
بعد العمل لعدة سنوات يف مجال األفالم 

الروائية، مع محمد خان وعاطف الطيب، 
انتقلت اىل صناعة األفالم التسجيلية. 

شاركت عرب لطفي كعضو لجنة تحكيم 
يف الكثري من المهرجانات السينمائية 

ومنها: مهرجان الجزيرة لألفالم، مهرجان 
دوكيودايز لألفالم، مهرجان اإلسماعيلية 

لألفالم، مهرجان ديب الدويل، مهرجان 
دوكيومنرتست يف إسطنبول ويف 

مهرجاناٍت أخرى، كما شاركت يف العديد من 
الفعاليات السينمائية العالمية  كضيف شرف 

أو فنان زائر.
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Director Biography
Sarah Francis is a Lebanese 
filmmaker who  grew up and studied 
in Beirut. Since 2005, she has 
been working as a freelancer for 
regional production companies and 
as researcher for regional museum 
productions. Her first feature film and 
documentary Birds of September 
(2013), which she directed and 
produced, premiered in the CPH:DOX 
main competition then screened 
in over 30 international festivals 
and museums including Stedelijk 
Museum, DOXA, among others and 
won several awards. As Above, So 
Below is her second feature film and 
premiered at the Berlinale Forum 
2020. She is currently developing 
her first narrative project. 

لمحة عن المخرجة
 سارة فرانسيس مخرجة لبنانية نشأت 

ودرست يف بريوت.
 تعمل منذ عام 2005، كصحفية مستقلة 

لشركات إنتاج إقليمية وباحثة يف إنتاجات 
المتاحف اإلقليمية.

عــرض فيلمهــا الروايئ والوثائقي األول 
»طيــور أيلــول« )2013(، والــذي قامت بإخراجه 

 CPH:DOX وإنتاج، ألول مرة يف مســابقة
الرئيســية، ومــن ثــَم تــم عرضه يف أكرث من 

30 مهرجاًنــا ومتحًفــا دولًيــا بما يف ذلك 
Stedelijk Museum وDOXA، مــن بيــن آخرين، 

وفــاز بالعديــد من الجوائز.
 As Above So Below هو فيلمها الروايئ 

الثاين وتم عرضه ألول مرة يف عام 2020 لدى 
.Berlinale منتدى

هي حاليًا تعمل عىل تطوير مشروعها 
السردي األول.
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Sleepless 
Nights

لياٍل بال نوم
Eliane Raheb 

10 - 11 / 10 / 2020

إليان راهب

Lebanon / Palestine / Qatar / 
United Arab Emirates / France | 
2012
128 mins 
Language: Arabic  
Subtitles: English
Contact: elianeraheb@gmail.com  

Synopsis
“Sleepless” are the nights of Assaad 
Shaftari, the former high-ranking 
intelligence officer in the Lebanese 
Forces militia, who feels guilt for his 
bloody acts during the civil war, and 
the nights of Maryam Saidi, who’s still 
searching for her son Maher, a young 
Communist fighter who disappeared in 
1982. While each of them is looking for 
salvation, the film asks if redemption and 
forgiveness are possible in a community 
that seems unable to heal itself.

٢٠١ لبنان، فلسطين، قطر، اإلمارات، فرنسا | ٢
١٢٨ دقيقة

اللغة: العربية
الرتجمة: اإلنجلزيية

 elianeraheb@gmail.com :للتواصل

ملخص الفيلم
»لياٍل ِبال َنوم« ِهي الجامُع الُمشرتُك اّلذي َيدوُر 

ِفيِه الفيلم، َحيُث َمسؤوُل الُمخابراِت الّسابُق 
يِف الُقّواِت الُلبنانّيِة، َأسعد الّشفرِتي، َيبحُث 

ِر َوَنيِل الُغفراِن َعىل الَماِضي  طهُّ َعن َسبيِل التَّ
الّدمويِّ اّلذي ِانخرَط ِفيِه ِإّباَن الحرِب اأَلهلّيِة 

الّطويلِة، َوَمريم الّسعيِدي الَمرأُة اّليت ال َتتعُب 
ِمَن اأَلمِل الَواهِن يِف الَبحِث َعن ِابِنها الَفىت 

يوعّي  اّلذي كاَن ُمقاِتاًل يِف ُصفوِف الحزِب الشُّ
اللبنايّن، ّوَاختَفى َأثُرُه َسنة ١٩٨٢.

 ُكلٌّ ُمنُهما َيبحُث َعن َخالِصِه، ِهي ِمَن األلِم 
َوُهو ِمَن الّندِم، َوَبينُهما الَعديُد ِمن الّشخصّياِت 

عي القدرَة َعىل »الّنوم« يِف ُمجتمٍع ال  اّليت تدَّ
ا ِلِجراِحِه. َيجُد ِعالًجا َحقيقيًّ

Awards / Nominations / Selections
Best Documentary Award at the Birds Eye View Festival 2013
Cinema In Motion Award Donostia Zinemalda Festival de San Sebastian 2011, for 
Films Nearing Completion (Spain)
Official Selection at the San Sebastian Film Festival 
Nominated for Best Documentary at the Dubai International Film Festival 2012

Lost Paradise الفردوس 
Reine Mitriالمفقود

11 - 12 / 10 / 2020

Lebanon | 2017رين مرتي
61 mins 
Language: Arabic  
Subtitles: English
Contact: la_soldadera@yahoo.com 

Synopsis
Living in Beirut, a city where memory is 
obliterated by a post- war reconstruction 
process, I am constantly haunted by 
the fear of loss, the loss of traces of the 
loved ones and the places of personal 
and collective memory. Starting with 
images of my deceased husband, I 
embark in a journey into memory, 
filming my mother and my places of 
childhood, recollecting my father’s 
memory and filming Beirut’s historical 
strata and the city’s alienating present. 
Interweaving intimate and public spaces 
and times, past and present, I wonder if 
by preserving traces through cinema I 
could find consolation to loss. 

لبنان | ٢٠١٧
٦١ دقيقة

اللغة: العربية
الرتجمة: اإلنجلزيية

la_soldadera@yahoo.com :للتواصل

ملخص الفيلم
جراء معيشيت يف بريوت، تلك المدينة اليت 
تنطمس فيها الذكريات بسبب عملية إعادة 

اإلعمار بعد الحرب، يالحقي ذلك الشعور 
بالخوف من الفقدان. فقدان آثار من نحب وآثار 

الذاكرة الشخصية والمشرتكة.
أشــُرع يف رحلة إىل الذاكرة بداٍية من صور 

زوجــي المتــوىف. أقــوم بتصوير والديت وأماكن 
طفوليت، أســرتجع ذكريات والدي وأقوم 

بتصويــر الطبقــات التاريخيــة القديمة لبريوت 
وحاضرهــا المنفر.

مــن خــالل تمــازج األماكــن واألوقــات الحميمة 
والعامــة، الماضــي والحاضــر، أتســاءل إن كانــت 

الســينما قــادرة عــىل مســاعديت يف إيجــاد 
العــزاء مقابــل الفقــدان مــن خــالل حفاظها 

عــىل تلــك الذكريات.

Awards / Nominations / Selections
International Premiere at the Ji.Halva International Film Festival 2017

Director Biography
Eliane Raheb is a Lebanese. She 
directed several award-winning short 
films and documentaries.
Her main achievements include the 
documentary titled Sleepless Nights  
(ranked 5th in the Sight and Sound 
magazine’s classification for the best 
documentaries of 2013) and “Those 
Who Remain”, a feature documentary 
that has participated in more than 50 
film festivals and won 6 awards.
Currently, Eliane Raheb is finishing 
her third feature documentary 
“Miguel’s war”.

لمحة عن المخرجة
إليان راهب مخرجة ومنتجة أفالم لبنانية، 

صاحبة مجموعة من األفالم الوثائقية 
الطويلة والقصرية اليت حازت عىل جوائز 

متعددة. من أعمالها »ليال بال نوم« إحتل 
المرتبة الخامسة يف ترتيب مجلة »سايت أند 

ساوند« ألفضل األفالم عام 2013.
فيلم »ميل يا غزيل« شارك يف أكرث من 

خمسين مهرجانًا وفاز بست جوائز.
حاليًا تقوم إليان راهب بالعمل عىل انهاء 

فيلما الطويل الثالث »حرب ميغيل«.

تحية إىل لبنــــان : إعـــادة بنـــاء الذاكــــرة
HOMAGE TO LEBANON: ON 
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Director Biography
Born in Lebanon where she lives 
and works, Reine Mitri is a filmmaker 
and producer. The main concern of 
her films is personal and collective 
memory. Always interweaving the 
intimate and the public, she delves 
into the reasons of personal malaise 
and the country’s malaise. In her 
artistic practice she develops an 
aesthetic of traces and absence.

لمحة عن المخرجة    
رين مرتي، اليت ولدت يف لبنان حيث تعيش 

وتعمل، هي مخرجة ومنتجة.
اهتمامها الرئييس بأفالمها هو الذاكرة 

الشخصية والجماعية. تنسج دائمًا بين الحميم 
والعامـ وتتعمق يف أسباب الشعور بالضيق 

الشخصي والضيق الذي تعاين منه البالد.
من خالل ممارستها الفنية، تقوم بتطوير 

جمالية اآلثار والغياب.
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Because 
Roots Don’t 
Die

ألن الجذور
ال تموت

Nabiha Loutfi

12 - 13 / 10 / 2020

نبيهة لطفي

Palestine | 1977
55 mins 
Language: Arabic  
Subtitles: English
Contact: mokhtaryasser@gmail.com  

Synopsis
This poignant portrait of Palestinian 
women’s lives during the Lebanese civil 
war recounts the tragedies that befell 
the residents of Tal al-Zaatar Palestinian 
refugee camp in former East Beirut. 
Presenting a panorama of their lives 
before the camp, the documentary 
brings to the forefront the testimonies of 
those who survived the attacks against 
the camp, as well as the siege, massacre, 
and the camp’s eventual dissolution in a 
narrative of both hardship and hope.

فلسطين |  ١٩٧٧
٥٥ دقيقة

اللغة: العربية
الرتجمة: اإلنجلزيية

mokhtaryasser@gmail.com :للتواصل

ملخص الفيلم
تروي هذه الصورة المؤثرة حياة النساء 

الفلسطينيات خالل الحرب األهلية 
اللبنانية، والمآيس اليت حلت بسكان مخيم                         

تل الزعرت لالجئين الفلسطينيين يف شرق 
بريوت سابقًا. يعرض هذا الفيلم الوثائقي 

بانوراما لحياتهن قبل المخيم، ويقوم بإبراز 
شهادات اللوايت نجوَن من اإلعتداءات عىل 

المخيم، كما نجوَن من الحصار، المذبحة 
وتفكك المخيم يف نهاية المطاف، كسرٍد عن 

المعاناة واألمل.

Panoptic بانوبتيك 
Rana Eid

12 - 13 / 10 / 2020

رنا عيد

Lebanon | 2017
79 mins 
Language: Arabic  
Subtitles: English
Contact: irit@mecfilm.de 

Synopsis
Panoptic is a letter from a daughter to 
her deceased father in an attempt to 
reconcile with her country’s turbulent 
past. Panoptic delves into Beirut’s 
underground to explore Lebanon’s 
schizophrenia: a nation that thrives 
for modernity while ironically ignoring 
the vices that obstruct achieving 
this modernity. While the Lebanese 
population has chosen to turn a blind 
eye to these vices, Rana Eid, an ordinary 
citizen, explores the nation’s paradoxes 
through sound, iconic monuments and 
secret hidings.

لبنان | ٢٠١٧
٧٩ دقيقة

اللغة: العربية
الرتجمة: اإلنجلزيية

 irit@mecfilm.de  :للتواصل

ملخص الفيلم
الفيلــم هــو رســالة مــن إبنــة إىل والدهــا المتوىف 

يف محاولــٍة للتصالــح مــع ماضــي بلدهــا 
المضطرب. 

يتعّمق بانوبتيك يف خفايا بريوت كاشًفا 
المفارقات العديدة السائدة يف لبنان: بلد 

متعّطش للحداثة يتجاهل الرذائل اليت تمنعه 
من بلوغها. يف حين اختار اللبنانيون أن يغضوا 

الطرف عن عيوبه وتاريخه، تستكشف رنا عيد 
من خالل الهندسة الصوتية والصور عدًدا من 

معالمه الشهرية ومخابئه السرّية.

Awards / Nominations / Selections
Winner Best Documentary Debut at Jihlava International Documentary Film Festival 2019
Nominee for Best Film (Signs of Life Section) at the Locarno International Film 
Festival 2017

Q&Aمناقشة
12/10/2020
7 مساءًا )بتوقيت القاهرة(
7PM (CAIRO TIME)

Director Biography
Nabiha Loutfi was born in 1937 in 
Sidon, Lebanon. She has a degree in 
Arabic Literature from the University 
of Cairo and studied filmmaking at 
the Egyptian Film Institute between 
1960 and 1964. In 1965 she began 
to work as an assistant director 
and as of 1969 made several 
documentaries, garnering various 
national and international awards. 
She was a founding member of 
several film associations, including 
The New Egyptian Film Group, the 
Association of Egyptian Filmmakers 
and the Association of Film Critics.

لمحة عن المخرجة
ولدت نبيهة لطفي عام 1٩37 يف صيدا 

بلبنان. حصلت عىل إجازة يف األدب العريب 
من جامعة القاهرة ودرست صناعة األفالم 

يف المعهد المصري للسينما يف الفرتة 
الواقعة بين 1٩٦0 و1٩٦٤.

يف عام 1٩٦5 بدأت العمل كمساعدة مخرج، 
وإبتداءًا من عام 1٩٦٩ قامت بصناعة عدة 

أفالم وثائقية وحصلت عىل العديد من 
الجوائز الوطنية والدولية.

كانت عضًوا مؤسًسا يف العديد من 
 The New الجمعيات السينمائية، بما يف ذلك

Egyptian Film Group، وجمعية صانعي 
األفالم المصريين، وجمعية نقاد السينما.
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Director Biography
Born in 1976 in Beirut, Rana Eid 
received her BA in Cinema in 1999 
and her MA in Film Sound in 2002 
both from Université Saint Joseph, 
IESAV. In 2002, she traveled to Paris, 
France where she trained for a year 
in Sound Editing. Rana has been 
working as a sound editor since 2003, 
having gained the reputation of being 
one of the Lebanese film industry’s 
most acclaimed practitioners. She 
has worked with some of the most 
acclaimed Arab directors and 
producers such as Ghassan Salhab, 
Vatche Boulghourjian, Khalil Joreige, 
Joana Hadjithomas, Ali Essafi, Philippe 
Aractangi, Joud Said among others. 
In 2006 Rana opened db STUDIOS for 
audio post production. Rana currently 
lives and works in Beirut, Lebanon 
where she teaches sound for film at 
Université Saint Esprit de Kaslik (USEK).

لمحة عن المخرجة
ولدت رنا عيد عام 1٩7٦ يف بريوت، وحصلت 

عىل درجة البكالوريوس يف السينما 
عام 1٩٩٩ ودرجة الماجستري يف الصوت 

السينمايئ عام 2002 من جامعة القديس 
 .IESAV يوسف

يف عام 2002 سافرت إىل باريس، فرنسا حيث 
تدربت لمدة عام يف تحرير الصوت. 

تعمــل رنــا كمصّممــة صــوت منذ عام 2003، بعد 
أن اكتسبت سمعة كونها واحدًة من أشهر 

الممارسين يف صناعة السينما اللبنانية. 
عملــت مــع بعــض المخرجيــن والمنتجيــن 

العرب األكرث شــهرة مثل غســان ســلهب، 
فتــي بولغورجيــان، خليــل جريــج، جوانا 

هادجيثومــاس، عــيل الصــايف، فيليب 
عرقتنجــي، وجــود ســعيد وغريهم. 

يف عام 200٦ أسست رنا db STUDIOS للصوت 
 .)post-production( ما بعد اإلنتاج

تعيش رنا وتعمل حالًيا يف بريوت، لبنان حيث 
تقوم بتدريس الصوت للسينما يف جامعة 

.Esprit de Kaslik )USEK(
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تعترب الســينما واألشــرطة الفنية بكافة أنواعها، مكونًا من 
مكونــات الذاكــرة البشــرية يف تاريخنــا المعاصر بل لعلها من 

بين أهم العناصر المســاهمة يف حفظ الذاكرة واســتعادتها، 
فالســينما واألعمــال الوثائقيــة توثــق اللحظة بما تنقله من صور 

وحكايــات تجســد وقائــع معينــة تلقــي عليها الضوء أو بما تبتدعه 
مــن واقــع آخــر مــواز ومتخيل تــدور أحداثه يف زمان ومكان بعينهما. 

لحظــات الســينما هــذه تتحــول عرب التاريخ إىل مدونة للذاكرة 
ومؤشــر عــىل الزمــن بعاداتــه وتقاليده وموضته وهمومه وأفكاره 

وقضاياه وأحالمه...
 

بمرور الوقت، ترتفع قيمة األعمال الفنية والوثائقية بل هي 
تتحول إىل وثيقة فعلية مسجلة، أو مدونة بصرية تشهد عىل 

روح المكان وسريته وشخوصه وهم يعيشون ظروفهم اإلنسانية 
ويواجهون الحياة بحلوها ومرها .

 
عن دور المخرجات اللبنانيات المشاركات يف هذه الدورة من »بين 
سينمائيات« يف بناء واستعادة الذاكرة يف بريوت ولبنان تتمحور 

هذه الندوة اليت تديرها الصحفية والناقدة السينمائية هدى 
إبراهيم بمشاركة ماري جريمانيوس سابا ورانيا رافعي وعرب 

لطفي ورين ميرتي ورنا عيد و سارة فرنسيس.

Cinema and Video Arts of all types have come to be 
considered, in our contemporary times, components of 
human memory, and perhaps one of the key elements 
contributing to preserving and restoring memory. 
Cinema and documentary works archive the moment 
through images and stories that embody certain 
situations, shedding the light on them or on what 
it creates of a different parallel or imagined reality 
happening at a specific place and time.
 
These moments in cinema become, with time, a diary of 
memories, evidence of a certain time, its customs, it’s 
traditions, fashion, concerns, ideas, issues and dreams.
 
As time passes, the value of artistic and documentary 
work increases. They turn into recorded documents or a 
visual diary witness to the spirit of a place, its story and 
its people, as they deal with their social circumstances 
and face the bitter-sweetness of life.
 
This Round Table discussion focuses on the role of 
the Lebanese women directors whose films have been 
selected for this year’s Caravan, in reconstructing 
the memory of Beirut and Lebanon. The discussion is 
moderated by journalist and film critic Houda Ibrahim 
with the participation of Mary Jirmanus Saba, Rania Rafei, 
Arab Loutfi, Reine Mitri, Rana Eid and Sarah Francis.

Round Table

10  / 10 / 2020

مائدة مستديرة

Houda Ibrahim

Arab Loutfi Rania Rafei

Rana EidSarah Francis

Mary Jirmanus Saba

Reine Mitri

هدى ابراهيم

عرب لطفي رانيا رافعي

سارة فرنسيسرنا عيد

ماري جريمانيوس سابا

رين ميرتي



التقاط اللحظة وكتابة التاريخ/حكايتها المسكوت عنه من 
خالل السرد اإلبداعي  يف صناعة األفالم التسجيلية والروائية.

«Capturing the moment and writing untold 
history/herstory through creative storytelling in 
documentary and narrative filmmaking.»

Mai Masri is a Palestinian filmmaker who studied film at 
UC Berkeley and San Francisco State University (USA). 
She directed and produced several films that were 
screened worldwide and won over 60 international 
awards. She founded Nour Productions in 1995 with 
her husband, filmmaker Jean Chamoun. Her first feature 
film, 3000 Nights (2015) had its world premiere at 
Toronto International Film Festival and was screened 
in several international film festivals where it won over 
23 awards and was selected to represent Jordan at the 
Academy Awards for Best Foreign Film and Palestine at 
the Golden Globes.
 
She received international acclaim with her 
documentaries that were broadcast on more than 100 
television stations worldwide, including BBC, Channel 4, 
France 2, NHK and PBS. Filmography includes: Children 
of Fire (1990), Children of Shatila (1998), Frontiers of 
Dreams and Fears (2001), A Woman for Her Time (1995), 
Beirut Diaries (2006), 33 Days (2007). She also co-
directed with Jean Chamoun, Under the Rubble (1983), 
Wild Flowers (1986), War Generation – Beirut (1998), 
Suspended Dreams (1992), and produced Chamoun’s 
feature film,  “In the Shadows of the City (2000), Hostage 
of Time (1994), Women Beyond Borders (2004), and 
Lanterns of Memory (2009).

 UC يم مصري مخرجة فلسطينية درست السينما يف جامعة
Berkeley and San Francisco State University .USA

 أخرجت وأنتجت العديد من األفالم اليت تم عرضها يف جميع 
أنحاء العالم وفازت بأكرث من ٦0 جائزة دولية.

 أسست مع زوجها جان شمعون، شركة نور لإلنتاج عام 1٩٩5.
ُعرض فيلمها الروايئ “3000 ليلة” )2015( للمرة األوىل عالميًا يف 

مهرجان تورنتو السينمايئ الدويل، كما تم عرضه يف العديد من 
المهرجانات السينمائية الدولية، حيث فاز بأكرث من 23 جائزة، وتم 

اختياره لتمثيل األردن يف حفل Academy Awards كأفضل فيلٍم 
       .Golden Globes أجنيب وفلسطيين يف

تلقت شهرًة دولية من خالل أفالمها الوثائقية اليت تم بثها عىل 
أكرث من 100 محطة تلفزيونية يف جميع أنحاء العالم، بما يف ذلك 
BBC، القناة ٤، NHK، 2 France و PBS. تشمل األفالم: أطفال النار 

)1٩٩0(، أطفال شاتيال )1٩٩8(، حدود األحالم والمخاوف )2001(، امرأة 
يف زمن التحدي )1٩٩5(، مذكرات بريوت )200٦(، 33 يوم )2007(. 

كما شاركت يف اإلخراج مع جان شمعون، تحت األنقاض )1٩83(، 
زهرة القندول )1٩8٦(، بريوت - جيل حرب )1٩٩٩(، أحالم معلقة 

)1٩٩2(. وقامت بإنتاج أفالم شمعون “طيف المدينة )2000(، رهينة 
اإلنتظار )1٩٩٤(، أرض النساء )200٤(، مصابيح الذاكرة )200٩(.

Master Class

07  / 10 / 2020   7pm (CAIRO TIME)

ماسرت كالس
with the film director Mai Masri  مع المخرجة يم مصري



#قافلة   بين   سينمائيات
#BWFCaravan2020

www.womencaravan.online
www.cairowomenfilmfest.com

        BWFCaravan
info@cairowomenfilmfest.com


