املهرجان ادلويل للفيمل مبراكش
يعلن عن املتوجني يف "ورشات الأطلس"،
الربانمج املهين اخملصص للمخرجني من القارة الإفريقية والعامل العريب
مراكش 17 ،نونرب  .2022اختمت املهرجان ادلويل للفيمل مبراكش ادلورة اخلامسة لربانمج ورشات الأطلس اليت انعقدت خالل الفرتة من
 14اإىل  17نونرب مبراكش.
مجعت هذه ادلورة اخلامسة  250همنيا دوليا حرضوا من أأجل مجموعة تتكون من  23مرشوعا وفيلام ،حيملها جيل جديد من السيامنئيني
املغاربة والعرب والأفارقة .وقد اس تفاد  16مرشوعا يف مرحةل التطوير و  6أأفالم يف مرحةل التصوير أأو يف مرحةل ما بعد الإنتاج من مواكبة
خاصة متثل ما يقارب من  150ساعة قدهما مستشارين خرباء يف جمال كتابة السيناريو والإنتاج والتوزيع واملونتاج واملوس يقى التصويرية.
كام مت اختيار فيمل واحد يف اإطار عروض الأطلس للأفالم عُرض عىل مجهور خاص يتأألف من مديري همرجاانت سيامنئية.
ونتج عن سوق الإنتاج املشرتك لورشات الأطلس عدد من الطلبات اليت هتم اللقاءات الفردية مع اخملرجني واملنتجني اذلين مت اختيار
أأعامهلم ،من بيهنا  350لقاءا مت عقدها ابلفعل ،مما يدل عىل الاهامتم املزتايد للمهنيني ابلتجارب السيامنئية من القارة الإفريقية والعامل العريب.
يف هذه ادلورة اخلامسة ،منحت ورشات الأطلس مثاين جوائز بلغت قميهتا الإجاملية  106000أأورو .فقد قررت جلنة حتكمي جوائز
الأطلس الثالث ملرحةل ما بعد الإنتاج ،املؤلفة من غااي فورير (أأايم همرجان البندقية) و اإيريك لس يج ) (Pyramide Filmsو سيباستيان
أأونومو ) ،(Spécial Touch Studioمنح جوائزها للأفالم :اإن شاء هللا ودل (أأجمد الرش يد  -الأردن) ،ديسكو افريقيا (لوك رزاانجاوان
 مدغشقر) ،وحياة ذهبية (بواباكر ساناكري  -بوركينا فاسو ،بنني).فامي قررت جلنة حتكمي جوائز الأطلس الأربعة اخلاصب ابلتطوير ،املكونة من املنتجني ملياء الرشايب ) (La Prodونيكول جريهاردز
) (Niko Filmوفارس لدجميي ) ،(Supernova Filmsمنح جوائزها للأفالم :البحر البعيد (سعيد محيش بن العريب  -املغرب)،
كش حامم (دانيا بدير  -لبنان) ،دميبا (مامادو داي  -الس نغال) ،ولِنده (اكيت لينا ندايي  -الس نغال).
ابلإضافة اإىل ذكلُ ،منحت جائزة  ARTEKINOادلولية ،اليت متنحها القناة التلفزية الفرنس ية الأملانية ،ملرشوع الفيمل يف مرحةل التطوير
متنتارش (سامح عالء  -مرص).

عىل مدى مخس دورات ،قام الربانمج املهين للمهرجان ادلويل للفيمل مبراكش مبواكبة  111مرشوعا وفيلام سيامنئيا ،مهنا  48مرشوعا وفيلام
مغربيا .وكدليل عىل النجاح اذلي حققه هذا الربانمج ،مت يف مرحةل لحقة اختيار العديد من الأفالم اليت شاركت فيه من طرف همرجاانت
سيامنئية عاملية مرموقة .يف هذه الس نة ،مت اختيار  5أأفالم مدعومة من قبل ورشات الأطلس يف لك من همرجان اكن (أأشاكل ليوسف
الشايب ،حتت الشجرة لأرجي السحريي) ،همرجان البندقية (ملاكت ليامسني بنكريان ،احملكور ما يك بكيش لفيصل بوليفة) ،همرجان لواكرنو
(شظااي السامء لعدانن بركة)؛ قبل أأن يمت تقدميها يف أأول عرض لها يف منطقة الرشق الأوسط و إافريقيا خالل ادلورة التاسعة عرشة
للمهرجان ادلويل للفيمل مبراكش.

جوائز ادلورة اخلامسة لورشات ا ألطلس:
جائزة الأطلس ملرحةل ما بعد الإنتاج ،قميهتا  25000أأورو
اإن شاء هللا ودل (أأجمد الرش يد  -الأردن)
اإنتاج رول انرص (الأردن)
جائزة الأطلس ملرحةل ما بعد الإنتاج ،قميهتا  25000أأورو
اإن شاء هللا ودل (أأجمد الرش يد  -الأردن)
اإنتاج رول انرص (الأردن)
جائزة الأطلس ملرحةل ما بعد الإنتاج ،قميهتا  15000أأورو
ديسكو افريقيا (لوك رزاانجاوان  -مدغشقر)
اإنتاج جواناتن روبني (فرنسا)
جائزة الأطلس ملرحةل ما بعد الإنتاج ،قميهتا  10000أأورو
حياة ذهبية (بواباكر ساناكري  -بوركينا فاسو ،بنني)
اإنتاج فيصل كنونلونفان (بنني)
جائزة الأطلس للتطوير ،قميهتا  15000أأورو
البحر البعيد (سعيد محيش بن العريب  -املغرب)
اإنتاج صويف بونسون (فرنسا)

جائزة الأطلس للتطوير ،قميهتا  10.000أأورو
كش حامم (دانيا بدير  -لبنان)
اإنتاج بيري رصاف (لبنان)
جائزة الأطلس للتطوير ،قميهتا  5000أأورو
دميبا (مامادو داي  -الس نغال)
اإنتاج مااب اب (الس نغال)
جائزة الأطلس للتطوير ،قميهتا  5000أأورو
لِنده (اكيت لينا ندايي  -الس نغال)
اإنتاج وليد هباء (فرنسا)

جائزة  ARTEKINOادلولية ،قميهتا  6000أأورو
متنتارش (سامح عالء  -مرص)
اإنتاج مارك لطفي (مرص)

للمزيد من المعلومات ،زوروا الموقع
https://atlasateliers.marrakech-festival.com/ar

