سينماكينو
دليل لحضور عرض
سينمائي مع الطلبة
أفالم الكبار

أفالم من مجموعة واي فاونديشن
رجل الكایاك
مخرج+منتج :داڤید میتشود و جنیفر پیدوم
العنوان األصليLooking for the Revolution :
سنة االنتاج٢٠٠٧ :
یقوم ”أندرو مكاولي” بالعمل جا ً
هدا لیصبح أول شخص یقطع البحر من
اسرتالیا الى نیوزیلندا بقارب الكایاك .ا ٕصراره على تحقیق أمنیته بقهر
المجهول كلفته في النهایة حیاته بعد قضائه شهر في عرض البحر.
بلدي أفغانستان
مخرج+منتج :رودریكو ڤازكز
عنوان األصليMy Afghanistan :
سنة االنتاج٢٠١٢ :

یسافر ”نجیب كایا” ،الشاب الصحفي الدنماركي من أصل أفغاني ،ا ٕلى
”لشكار غا” في أفغانستان .یقوم نقیب بتوزیع  30كامیرا على السكان
المحلیین هناك من أجل التقاط نظرة نادرة عن الحیاة الیومیة في البلد الذي
انهكته الحروب.
بريء محكوم علیه باإلعدام
مخرج+منتج :مایكل كولینس ومارتي سیجوكو
عنوان األصليInnocent on Death Row :
سنة االنتاج٢٠١١ :
مجرم لم یرتكب جنایة ،جریمة قتل غامضة من دون جثة .نظرة على النظام
الفلبیين الفاسد كما أنها قصة من تألیف ”كافكا” اليت تحف كتاباته بشهود
ال ُّزور ،وٕاخفاء الحقیقة وانتهاك حقوق اإلنسان.

ا ٕضراب عمال المناجم
مخرج:ریهاد دیساي￼￼
العنوان األصليMiners Shot Down:
تاریخ الصدور٢٠١٤ :
في أغسطس ٓاب من عام ٢٠١٢م ،یقوم عمال المناجم في احدى أكرب
مفاجي في سبیل الحصول على
المناجم في جنوب افریقیا بعمل ٕاضراب
ٔ
اجور اعلى .بعد ستة اّیام تقوم الرشطة بقمع المتظاهرین بوحشیة
مستخدمة اسلحتها وأسفر عن هذا العمل الوحيش مقتل  ٣٤العمال وٕاصابة
عدد كبیر منهم .یقوم هذا الفیلم الوثائقي بعمل تغطیة كاملة لما بعد هذا
اإلضراب منذ الیوم األول حیث یظهر نتیجة ذلك الصراع الباسل و المستمیت
من قبل ذوي األجور المنخفضة.
ال براقع خلف القضبان
ذوات الساري الوردي
العنوان األصليPink Saris :
تاریخ الصدور٢٠١٠ :
سجن تاكار ٤٠ :امرأة ٣٤ ،طفال ٤ ،زنزانات .ال براقع ..قصصهم قاهرة بشدة
وتعتربامتحانا لقوة وكرامة اإلنسان عند مواجهة أقىس الظروف.
المصلى األحمر
مخرج+منتج :ماس بروك
العنوان األصليRed Chapel :
سنة االنتاج٢٠٠٩ :
هل تبحثون عن الضحك في كوریا الشمالیة؟ یحصل الكومیدیین ”یاكوب”
و”سیمون” و”ماس بروغر” الذي یمثل دور مدیرهم على تصریح إلنتاج عمل
كومیدي ساخر بیونغ یانغ ،عاصمة كوریا الشمالیة.

أفالم من مؤسسة دعم اإلعالم الدولية آي إم إس
فوق األرض وتحت السماء
مخرج :سيمون لريينج ويلموت
تاریخ الصدور٢٠٠٨ :
م ضوضائي
صمت في عال ٍ
مخرج :كاترين فيلب
تاریخ الصدور٢٠٠٨ :
مروض األسود والسريك المفقود
مخرج :متّا كارال ألربيشتسن

