
 

 

 آفاق ودوكس بوكس یطلقان الدورة األولى من "ملتقى السینما الوثائقیة"

 تنطلق الدورة األولى من "ملتقى السینما الوثائقیة"  بین 12 و14 نیسان/أبریل 2018 في میدیان-كامبوس فیلال إیدا

 (الیبزغ)، بالشراكة ما بین الصندوق العربي للثقافة والفنون – آفاق ومؤسسة دوكس بوكس (ألمانیا). سیجمع الملتقى في

 دورته األولى في الیبزغ إختصاصّیین وصّناع قرار في حقل الفیلم الوثائقي من حول العالم، وبمساهمة شركاء دولیین هم دوك

 الیبزغ، صندوق إیدفا بیرثا ومعهد صندانس.

 یسعى الملتقى إلى أن یكون حدثًا سنویًا یضّم المختصین العاملین في اإلنتاج الوثائقي من صّناع أفالم وأكادیمّیین وصّناع قرار

  عرب ودولیین، بما یعّزز التواصل واإلّتصال، و یحّرض على النقاش الّنقدي و یشعل فتیل الّتغییر.

 "أسعدنا جدًا مستوى الحماس الذي لمسناه لدى الشركاء والممّولین والعاملین في حقل السینما الوثائقیة تجاه فكرة الملتقى"، تقول

 المدیرة التنفیذیة لمؤسسة آفاق، ریما المسمار، مضیفة "إن هذه الحماسة تؤّكد الحاجة إلى مساحات تتحّدى وضع الصناعة

 الراهن وتتیح النقاش النقدي حوله. لهذا سیكون الملتقى سنویًا ولهذا أیضًا نتطّلع بكثیر من الّلهفة إلى انطالقة الملتقى األولى خالل

 2018 في مدینة الیبزغ."

 یرتكز البرنامج على خمسة موضوعات أساسیة، تتداخل وتتقاطع عند نقاط عدة، ویضطلع بكل منها فریق خبراء دولي:

 أخالقیات اإلنتاج المشترك-

 توزیع الفیلم الوثائقي في أزمنة الّتحدي-

 معاییر التنّوع والّتمثیل-

 الملكّیة وحّق اإلستخدام: اإلرث الوثائقي للمنطقة العربیة-

 خریطة السینما الوثائقیة في العالم العربي-

 سیعالج المشاركون والخبراء من المنطقة العربیة، أوروبا وسواهما هذه العناوین من خالل ورش عمل، مناظرات، ندوات،

 نقاشات، تقدیمات ودراسة حاالت، فضًال عن عروض أفالم ونسخ عمل.

 "یجتمع خالل الدورة األولى بعضًا من ألمع المختّصین والمختّصات في حقل السینما الوثائقیة في عصرنا الراهن و من قطاعات

 واختصاصات متنوعة و غنّیة. الجمیع شّمروا عن سواعدهم عازمین على الخروج بنتائج ملموسة"، عّلقت المدیرة العاّمة

 لمؤّسسة دوكس بوكس دیانا الجیرودي.

 أّما مدیرة "ملتقى السینما الوثائقیة" ماریون شمیت فتضیف: "نقوم حالیا بتأكید حضور المشاركین والمشاركات من خبراء

 سیشغلون مناصب المتحدثین الرئیسیین لتقدیم اإللهام و لتیسیر نقاشات مجموعات العمل.  كل ذلك تمهیدًا لإلعالن عن البرنامج

 الكامل والئحة المشاركین في أقرب وقت."

 على الئحة المشاركین والمشاركات الرئیسیة یجلس عدد ممن یمثلون مبادرات تدریبیة، محّطات تلفزة، شركات إنتاج وتوزیع،

 باإلضافة إلى مدراء مهرجانات، أكادیمیین، ممّولین وصّناع أفالم بما یضمن تمثیَال لكَل أوجه صناعة السینما الوثائقیة. ومن بین
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 المؤّكد حضورهم: بروني بوریس (عن برنامج الوثائقي في معهد صندانس- الوالیات المّتحدة األمیركّیة)، رشا سلطي المحّررة

 المكّلفة في تلفزیون آرتي (فرنسا)، عروة النیربیة المدیر الفني لمهرجان إدفا (هولندا)، هشام فالح مدیر مهرجان الفیلم الوثائقي

 في أغادیر (المغرب)، مهّند الیعقوبي المنتج واألكادیمي (فلسطین)،  بریجیت أوشیا مدیرة القسم التخصصي في مهرجان دوك

 الیبزغ (ألمانیا)، كالس دانییلسن المدیر العام لصندوق دعم وسائل االتصال واإلعالم في وسط ألمانیا (میتل دویتشه میدیان

 فوردوُرنغ)، وسیرا سیلیف من صندوق الفیلم الجدید (تركیا).

 التسجیل مفتوح اآلن لحضور الدورة األولى من "ملتقى السینما الوثائقّیة" 2018 في الیبزغ . للمزید من التفاصیل عن الملتقى

 وكیفیة المشاركة، زوروا موقعنا documentary-convention.org وتابعونا على  فیسبوك  و تویتر  أو تواصلوا مع اللجنة

 المنّظمة عبر:

documentary.convention@documentary-convention.org  

 للصحافة والعالقات العامة، یرجى التواصل مع ماریون شمیت عبر:

marion@documentary-convention.org 

 

 عن آفاق

 الصندوق العربي للثقافة والفنون- آفاق مبادرة عربیة مستقلة، تقدم الدعم المالي والمهني للفنانین والمثقفین العرب، الصاعدین

 والمكّرسین على حد سواء، كما للمؤسسات الثقافیة المنخرطة في دعم المشهد الثقافي والفني المعاصر في المنطقة العربیة.

 تأسست "آفاق" في العام 2007 وهي ناشطة في 18 دولة عربیة من خالل استقبالها سنویًا طلبات المنح في مجاالت الفنون

 األدائیة، الفنون البصریة، السینما، الموسیقى، التصویر الفوتوغرافي الوثائقي، البحوث، الكتابة اإلبداعیة والنقدیة، التدریب

 والنشاطات اإلقلیمیة. إلى ذلك، تقّدم برامج منح وتدریب خاصة في مجاالت فنیة نامیة. تدعم "آفاق" سنویا نحو 150 مشروعًا

 وهي ناشطة في 22 دولة عربیة. أطلقت آفاق برنامج المنح الخاص بالفیلم الوثائقي في العام 2009 وقد دعم حتى الیوم أكثر

  من 115 مشروعًا وثائقیُا.

 

 عن دوكس بوكس

 مؤسسة غیر ربحیة مختّصة بالسینما الوثائقیة وتحدیدًا بالمنطقة العربیة.  ُأسست دوكس بوكس في برلین، ألمانیا عام ٢٠١٤،

 خلفًا لمهرجان أیام سینما الواقع (سوریا) الذي حمل نفس االسم وأقیم كنشاط غیر ربحي لدعم وترویج السینما التسجیلیة في العالم

 العربي (٢٠٠٨ – ٢٠١١).  منذ تأسیسها في ألمانیا، تدعم دوكس بوكس نشأة مجتمع وثائقي حي وغني في ومن العالم العربي.

 یناهز عدد المستفیدین والمستفیدات حتى الیوم ١٠٠ فرد من حول البلدان العربیة ومن تیارات سینمائیة واختصاصات عمل

 مختلفة وعبر برامج وأنشطة دعم غیر تقلیدیة تتراوح ما بین الدعم المالي واالقامات الفنیة والدورات االلكترونیة وحتى أنشطة

 التشبیك وندوات وملتقیات وورشات تخصصیة وبحوث ودراسات حول عالم السینما الوثائقیة ومن خالل منصة الكترونیة ذات

  خدمات متكاملة من بینها المنهل األكادیمي حول فن وصناعة السینما الوثائقیة.
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