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اإليطالي لجنة تحكيم الدورة التاسعة عشرة 



تي ستنعقد راكش الالدولي للفيلم بملمهرجان ل

 .2022 نونبر 19إلى  11الفترة من خالل 

 

للمهرجان ستمنح لجنة التحكيم النجمة الذهبية و

في المسابقة  امشارك فيلما طويال 14لواحد من 

بمثابة  تعتبرالتي و ،الدولية لهذه الدورة

ستكشف  ، حيثلمخرجيهاثاني الفيلم األول أو ال

 .جميع أنحاء العالم سينمائيين من عن

 

تحقق الذي المكان  هومهرجان مراكش بالنسبة لي  "

مارتن  رفقةبمشاهدة العديد من األفالم ب يفيه حلم

عن  فيها نتحدثسكورسيزي، وقضاء أيام كاملة 

. ةموهب آخرين ال يقلون ءمعه ومع زمالالسينما 

رئيس لجنة للمهرجان بصفة  ه السنةهذ تيعود

أريد بل لي. أعتقد، بالنسبة كبير شرف  هوالتحكيم 

 ،السينما ستمتلئ مرة أخرى قاعات، أن أعتقدأن 

العديد  قريباسيكتشف  الجمهورن أب راسخ يقين ي  لد

 الصحوةأن أكون شاهدا على هذه . الرائعةمن األفالم 

الذي يحمل الكثير من هذا  يموقعمن  ةالجديد

كتشف سينما الغد من وجهة نظر أن أو، الرمزية

 عد بالنسبةي   ية بالغةهمأ ذاتثقافية وجغرافية 

في تصريح و سورينتين" يؤكد .جميلة هدية إضافيةلي 

 رسمي.

 
، مخرج وكاتب سيناريو حائز على جائزة األوسكار

من أشهر  ا منحدواباولو سورينتينو اليوم  يعد

. شغفا بها مالسينما اإليطالية وأكثره يمثلون

أفالم عشرة  بنحو ةالغني ،أعماله مجمل تقارب

 التلفزيونية، سلسالتعددا من الوسينمائية 

تعرض وجهة نظر متفردة عن كما ، معاصرة موضوعات  

وغيرها من  يالدينوالمعتقد  ،والسياسة ،لسلطةا

جارف طموح جمالي  ايحمله ةخصب بمخيلة. المواضيع

من أن باولو سورينتينو  تمكنتجدد باستمرار، ي

في أكبر المهرجانات  جوائزالعديد من البي توج 

 .العالمعبر السينمائية  والتظاهرات



 
 .1970 سنةنابولي  بمدينةولد باولو سورينتينو 

، "الرجل اإلضافي"قام بإخراجه أول فيلم طويل  علنأ

مهرجان ل 2001في دورة للمشاركة الذي تم اختياره 

 عمله معبداية  عن، الدوليالبندقية السينمائي 

 فالم. يد من األعدال معه صورالذي ، توني سيرفيلو

في للمشاركة أفالمه الستة الموالية  اختيرت

 "واقب الحبع" : المسابقة الرسمية لمهرجان كان

 "إيل ديفو" (،2006)" صديق العائلة" ،(2004)

ال " ،جائزة لجنة التحكيم عنه نالالذي  ،(2008)

صوره الذي و ،(2011) "بد أن يكون هذا هو المكان

ولعب فيه دور األمريكية في الواليات المتحدة 

ن وفرانسيس ـين بيش فيه كل من البطولة

 نالالذي  ،(2013) "الجمال العظيم " ،ماكدورماند

لوب ألفضل فيلم گولدن گجائزة وسكار واألجائزة  عنه

 ي جمعذ، ال(2015) "شباب"، وأجنبيةبلغة ناطق 

، راشيل وايز، هارفي كيتل، مايكل كين فيه كال من

 ثالثالذي فاز ب الفيلم وهوبول دانو وجين فوندا، 

ح يرشبتو ،األوروبية السينما حفل جوائزفي جوائز 

 .لوبگولدن ائز گوجن ليوسكار، وترشيحاألائز وجل

التلفزيونية  حظيت أولى سلسالته، 2016 سنةفي 

 ،بترشيح إلحدى جوائز گولدن گلوب "البابا الشاب"

تم اختيار  ،2018 سنةفي وائز إيمي. ووترشيحين لج

( سيلفيو واآلخرون) "لورو" فيلمه الثامن 

 .الدولي في مهرجان تورنتو السينمائيللمشاركة 

 السلسلةأخرج سورينتينو  ،2019عام الفي 

 اي لعب فيهتالو ،"البابا الجديد" ةالتلفزيوني

 .وجون مالكوفيتش وجود ل كل من بطولةال دور

في مهرجان  "يد هللا" رض فيلمهع   ،2021 سنةفي و

جائزة لجنة  نالحيث  ،الدوليالبندقية السينمائي 

األوسكار جوائز لترشيح كما حظي ب ،التحكيم الكبرى

 .جوائز گولدن گلوبآخر لوترشيح 
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