
 يتبع العروض نقاش مع الناقد رامي متويل

Screenings are followed by a discussion with Film critic Rami Metwaly



Monday 10 February  االثن� ١٠ شباط

مائة عام من الركض 
الساعة السابعة مساًء 

دومينيكو بارينو، ١٧ دقيقة، وثائقي قص�، باللغة اإليطالية مع ترجمة اىل اإلنجليزية، إيطاليا، ٢٠١٧ 

يتتبع الفيلم قصة جوزيبي أوتافيا¡؛ الريايض الذي يبلغ من العمر ١٠٠ عام. أدرك حين� كان يف السبع� من عمره أنه 

قادر عىل عرض فلسفته وإجابته عن معنى الحياة، والتي وجدها يف الدورة الطبيعية األبدية. 

100 Years Running 
7:00 PM 

Domenico G.S. Parrino, 17 min, Short Documentary, in Italian with English subtitles, Italy, 2017 

This is the story of  Giuseppe Ottaviani; a 100-year-old-athlete. Step by step, when he was 70 
he discovered that he could show his philosophy through athletics as his personal answer 
about the meaning of  life, which finds confirmation in the eternal cyclical nature.

رمسيس راح ف�؟ 

عمرو بيومي، ٦٢ دقيقة، وثائقي طويل، باللغة العربية مع ترجمة اىل اإلنجليزية، مرص، ٢٠١٩ 

الفيلم ليس تساؤال حول مص� التمثال بقدر ما هو استعراض للوضع االجت�عي والسيايس يف مرص يف النصف الثا¡ من 

القرن العرشين، حيث يتقاطع مص� ¿ثال الجرانيت مع حياة الناس وأقدارهم.

حصد "رمسيس راح ف�؟" جائزة أفضل فيلم يف مسابقة األفالم التسجيلية الطويلة يف مهرجان اإلس�عيلية الدويل. 

Where Did Ramses Go? 

Amr Bayoumi, 62 min, Feature Documentary, in Arabic with English subtitles, Egypt, 2019 

It is not a question about the destiny of  a statue as much as it is a display of  the Egyptian 
socio-political situation in the second half  of  the 20th century, in which the fate of  a granite 
statue crosses with the lives and destinies of  people.

The movie was awarded Best Film at the Feature Documentary Competition at Ismailia 
International Film Festival. 



Tuesday 11 February  الثالثاء ١١ شباط

 A Collection of Short Films                        عرض مجموعة أفالم قص ة
  7:00 PM                                                                                                                الساعة السابعة مساًء

بعيدا 
بيجيم زولبادي، ٢٠ دقيقة، وثائقي قص�، باللغة الق�غيزية مع ترجمة اىل اإلنجليزية، ق�غيزستان، ٢٠١٨ 

يتناول هذا الفيلم الوثائقي الحياة املليئة باملصاعب يف أحضان جبال يدريس أوسمونوف. 

يعيش يدريس يف تلك الجبال مع زوجته حيث يصور لنا الفيلم رصاعه� مع وحشية الربد والعقبات التي أصبحت جزءا من حياته�.  

حاز الفيلم جائزة أفضل فيلم يف مسابقة األفالم التسجيلية القص�ة يف مهرجان اإلس�عيلية الدويل. 

 Faraway 
Begim Zholdubai, 20 min, Short Documentary, in Kyrgyz with English subtitles, Kyrgyzstan, 2018 

This documentary depicts a life full of  difficulties between the mountains of  Ydyrys Osmonov. 

Ydyrys lives with his wife in these mountains, where we see their struggles with the extremely 
cold weather and the obstacles that have become a part of  their lives.

The film has won Best Film at the Short Documentary Competition at Ismailia Film Festival. 

الجحيم األبيض 

من اخراج أحمد قاسم ومحمود خالد وعمر شاش، ١٤ دقيقة، وثائقي قص�، بالعربية مع ترجمة اىل اإلنجليزية، مرص، ٢٠١٨

قد يكون هذا املكان أخطر بيئة عمل يف مرص، حيث أدوات تقطيع الحجارة والسائق� الذين يرسعون ب� سحب الغبار األبيض 

متسلال إىل الرئت� ليصيبها بالتليف، األمر الذي يقلل من قدرة الع�ل عىل التنفس. هناك نحو ٣٥ ألف عامل يعانون من ظروف 

عمل قاسية، مقابل مبلغ زهيد ال يتجاوز ٥٠ جنيهاً يومياً، أي ما يعادل ٤ دوالرات تقريباً. 

حصل الفيلم عىل جائزة لجنة التحكيم يف مسابقة األفالم التسجيلية القص�ة يف مهرجان اإلس�عيلية الدويل. 

The White Hell 
Directed by Ahmed Assem, Mahmoud Khaled & Omar Shash, 14 min, Short Documentary, in 
Arabic with English subtitles, Egypt, 2018

This could be one of  the most dangerous and deadly workplaces in Egypt. Hazards include the 
stone-cutters and drivers speeding through clouds of  white dust which infiltrates the lungs, 
turning normal tissue into fibrosis, thereby reducing the workers breathing capacity. There are 
about 35,000 workers suffering from severe working conditions, all for a very small amount not 
exceeding 50 Pounds per day, which equals almost 4 Dollars. 

The film has received the Jury Prize at the Short Documentary Competition at Ismailia Film Festival. 



Tuesday 11 February  الثالثاء ١١ شباط

جبل 
جريجوار ف�بيك،١٤ دقيقة، وثائقي قص�، باللغة األلبانية مع ترجمة اىل اإلنجليزية، بلجيكا، ٢٠١٨ 

تبدأ رحالت رعي املاشية يف ش�ل ألبانيا مع بداية فصل الربيع، امتدادا من األرايض املنخفضة إىل سفوح الجبال الشاهقة. 

يجوب بريك جو¡ مع مواشيه àساعدة جوفال�. هل ستكون األحذية البالية واملظلة كافية لرحلة تدوم أربعة أيام؟ 

Mountain 
Grégoire Verbeke, 14 min, Short Documentary, in Albanian with English subtitles, Belgium, 2018 

Springtime in northern Albania sparks the herding of  goats from the lowlands up to the 
towering mountainsides. Prek Gjoni is moving his livestock with the help of  Jovalin. Will worn 
out shoes and an umbrella suffice for the four-day walk?

القلعة 

تاديوش كابيتش، ٢٢ دقيقة، وثائقي قص�، باللغة البولندية مع ترجمة اىل اإلنجليزية، بولندا، ٢٠١٨ 

ست شخصيات وست مهن وستة أشخاص شغوف� يجتمعون معاً حيث يعملون يف قلعة ملكية. يرصد الفيلم عملهم 

وهواياتهم املث�ة يف جرعة من الفكاهة والتعاطف والغرابة. 

The Castle 
Tadeusz Kabicz, 22 min, Short Documentary, In Polish with English subtitles, Poland, 2018 

Six personalities, six professions and six amazing passions. They all meet together in the magical 
Royal Castle, where the main characters work. The film observes as they carry out their duties, 
and follows their fascinating hobbies with a great dose of  humor, empathy and absurdity.

The film has received the Jury Prize at the Short Documentary Competition at Ismailia Film Festival. 



Tuesday 11 February  الثالثاء ١١ شباط

أطفال 

مايكل فري، ٩ دقائق، تحريã قص�، باللغة االنجليزية، سويرسا، ٢٠١٩

يستكشف الفيلم ديناميكية املجموعات ويطرح سؤاال: كيف åكننا تعريف أنفسنا عندما نكون جميًعا متساوي�؟

حصل الفيلم عىل جائزة أفضل فيلم يف مسابقة األفالم الروائية والتحريكية يف مهرجان اإلس�عيلية الدويل.

Kids 

Michael Frei, 9 min, Short Animation, in English, Switzerland, 2019 
The film explores group dynamics posing the question: How do we define ourselves when we 
are all equal? 

“Kids” has received Best Film Award at the Narrative and Animation Film Competition at 
Ismailia Film Festival. 

جينا 

ديوميدس هاريس، ٩ دقائق، تحريã قص�، باللغه اإلسبانية مع ترجمة اىل اإلنجليزيه، املكسيك، ٢٠١٧ 

جينا فتاة صغ�ة ولدت برداء دجاجة. تحلم بأن ترقص رقصة "سون جاروشو"، لكن رداءها يقف عقبة يف الطريق. àساعدة 

والدتها، تبذل االثنتان قصارى جهده� لتحقيق حلم جينا. 

Gina 

Diomedes Heras, 9 min, Short Animation, In Spanish with English subtitles, Mexico, 2017 

Gina is a little girl who was born with a chicken’s suit. She dreams of  dancing the “son jarocho” 
dance, but her suit is an obstacle. With her mom’s, the two will do their best to make the dream 
come true.



Wednesday 12 February  األربعاء ١٢ شباط

 A Collection of Short Films                        عرض مجموعة أفالم قص ة
  7:00 PM                                                                                                                الساعة السابعة مساًء

الولد الذي أراد أن يط  

خورخي موريل، ٢٠ دقيقة، رواê قص�، باللغة االسبانية مع ترجمة اىل اإلنجليزية، اسبانيا، ٢٠١٨

يف مدريد يف الث�نينات: يستقبل ايفان – البالغ خمسة أعوام – خرب ميالد شقيقه األصغر. أخته هي املفضلة لدى أبيه، بين� 

تعتني أمه باملولود الجديد. أين يكمن موقع ايفان يف الوضع الجديد للعائلة؟ ماذا إذا ¿كن من الط�ان والهرب؟ 

The Boy Who Wanted to Fly 
Jorge Muriel, 20 min, Short Fiction, In Spanish with English subtitles, Spain, 2018 

In Madrid in the 80’s: Ivan, a five-year-old boy, is confronted with the birth of  a new brother. 

His sister is dad´s favorite, the newborn is mom’s favorite. Which place does he take in this new 
situation? What if  he could fly and escape?

"آركإنجيل" 

أنجيليس كروز، ١٩ دقيقة، رواê قص�، باللغة االسبانية مع ترجمة اىل اإلنجليزية ، املكسيك، ٢٠١٨

"آركإنجيل" فالح يبلغ خمس� عاًما ومصاب àرض يسارع يف فقدانه للبرص. قبل أن ينغمس يف الظالم التام، يسعى إليجاد 

دار لرعاية السيدة املسنة "باتروسينيا" التي تعتمد عليه.

Arcangel 
Ángeles Cruz, 19 min, Short Narrative, In Spanish with English subtitles, Mexico, 2018

Arcángel is a fifty-year-old peasant facing accelerating vision loss. Before total darkness 
overtakes him, he needs to find a nursing home for Patrocinia, an elderly woman from his 
community that is totally dependent on him.

إيطاليا ترقص: عرص النهضة

أنجي تاراتوتا، ٢٨ دقيقة، رواê قص�، باللغة الروسية واإليطاليه مع ترجمة اىل اإلنجليزية، روسيا، ٢٠١٨ 

يشعر بطل الفيلم بخيبة أمل وضياع كب�ين. يجد نفسه يف إيطاليا حيث الرقص فن ذاð يقوده مرة أخرى للشعور بالحياة من جديد. 

In Dance. Italy: Renaissance
Anji Taratuta, 28 min, Short Narrative, In Russian and Italian with English subtitles, Russia, 2018 

This film’s protagonist is lost and largely disappointed. He finds himself  in Italy, where dance 
is a strong self-sufficient form of  art. Step by step, it brings him back to life. 



Wednesday 12 February  األربعاء ١٢ شباط

مونولوج السمك 
سوبورنا سينجوð تويش، ٢٨ دقيقة، رواê قص�، باللغات الهندية والبنغالية واملراتية مع ترجمة اىل اإلنجليزية، الهند، ٢٠١٨ 

يهاجر زوجان بنغاليان من قرية نائية غرب البنغال إىل مدينة بونا يف الهند من أجل العمل يف مصنع مالبس، ويكافحان من 

أجل عيشه� بين� ينتظران مولد طفله� قريبا.  يغوص الفيلم يف التغ�ات السيكولوجية التي تحدث له�، يف عاò العزلة 

املدنية، بعيداً عن عائلته� وثقافته�، يف ح� يتحوالن إىل أب وأم للمرة األوىل. 

Fish Monologue
Suborna Senjutee Tushee, 28 min, Short Narrative, in Hindi/Bengali & Marathi with English 
subtitles, India, 2018

A Bengali couple migrates from a remote village of  West Bengal to Pune city, to work at a 
garments factory and struggle to meet the ends while expecting a child. 

The film delves in to the psychological changes of  them in the realm of  urban alienation in 
absence of  their own family and culture, while becoming a mother and father for the first time.

 

بالبيك آب

ليال عقيقي، ١٥ دقيقة، رواê قص�، بالعربية، لبنان، ٢٠١٨

سايل، فتاة يف أوائل العرشينات، وهي جزء من فريق إنتاج يف موقع تصوير. يتع� عليها إنجاز مهام صديقها، وهناك موعد 

نهاê ملسابقة مهمة يقرتب. الوحيد الذي يساعدها يف كل ذلك هو غازي، سائق الشاحنة (بيك آب). 

Pick Me Up 
Layal Akiki, 15 min, Short Narrative, in Arabic, Lebanon, 2018

Sally, in her early twenties and part of  the production team in a shoot, has to take on her friend's 
tasks, with an important competition and a deadline looming over her head. The only one 
helping her is Ghazi, the pick-up truck driver.

العرض األخ  

محمد الصالحي، ٥ دقائق، تحريã قص�، بدون حوار، مرص، ٢٠١٨

رصاع ب� املايض والحارض، ومواجهة صعوبات الحياة ومصائبها، والتغلب عليها رغم قوتها. 

The Final Show 
Mohamed Salehi, 5 min, Short Animation, No Dialogue, Egypt, 2018 
A Conflict between the past and the present, facing the difficulties of  life and its calamities, and 
overcoming them despite their strength.

  



Wednesday 12 February  األربعاء ١٢ شباط

غ  مكتمل 

عرفان بارسابور، ٧ دقائق، تحريã قص�، بدون حوار، إيران، ٢٠١٨ 

يحã الفيلم قصة قندس جائع، يتسم باالستحواذ ويسعى دوما إىل الك�ل؛ فهو يريد أن يكون كل يشء مكتمل يف عاò مثايل. 

عاò يتمتع بفرص ال تحىص الستغاللها. 

The Incomplete 
Erfan Parsapour, 7 min, Short Animation, No Dialogue, Iran, 2018 

The film tells the story of  a hungry Otter, but a perfectionist and obsessive one, who wants 
everything complete in a perfect world. A world that has countless favorable chances to take. 

تانجو الحن� 

مارتا سزåايسكا، ٥ دقائق، تحريã قص�، باللغة البولندية مع ترجمة اىل اإلنجليزية، بولندا، ٢٠١٨ 

رقصة التانجو ال تعرب عن الرغبة فقط، ولكنها تكشف أيضاً قصص أك÷ حميمية، عن الحن�، واالحتياجات العميقة، وعن 

أرسارنا. فهل åكن أن تجد الرضا والراحة يف رقصة من الحن� الدائم؟ 

حصل الفيلم عىل جائزة لجنة التحكيم يف مسابقة األفالم الروائية والتحريكية يف مهرجان اإلس�عيلية الدويل. 

Tango of  Longing 
Marta Szymańska, 5 min, Short Animation, In Polish with English subtitles, Poland, 2018

Tango is so much more than just desire -it can reveal our most intimate stories, innermost 
longings and needs, our secrets. Is it possible to find satisfaction and relief  in this dance of 
constant longing?

The film has won the Jury Prize at the Fiction and Animation Competition at Ismailia 
Film Festival. 

  


