
 

 

مرااكشللفيیلم بهھرجانن االدوولي االم  
ططلسااأل اتتوررشلاالرقميیة  االدووررةة يیختتم  

فريیقيیة وواالعالم االعربياالقاررةة ااإلمن  ئيیةسيینمااالخاصص بالتجارربب اال االمهھني برنامجهھ  
 

ططلس٬، ااأل اتتوررشلاالدووررةة االثالثة  مرااكشللفيیلم بهھرجانن االدوولي االم. ااختتم 2020 ددجنبر 4االرباطط٬، 
االذيي ووفريیقيیة وواالعالم االعربي٬، االقاررةة ااإلمن  ئيیةسيینمااالمخصص للتجارربب اال االسيینمائيیة ةلصناعاابرنامج 
.Netflix بدعم من 2018 سنة أأحدثث  

 
. ددجنبر 3ر إإلى نبنو 30من خاللل االفترةة االممتدةة ططلس عبر ااإلنترنت ااأل اتتمن ووررش االدووررةةأأقيیمت هھھھذهه 

 مشرووعا في 23من تتكونن  من االمشارريیع ووااألفالمم االسيینمائيیة مجموعة مختاررةةوو اددووليی مهھنيیا 300جمعت وو
 االسيینمائيیيینجيیل جديید من  قدمهھا مرحلة ما بعد ااإلنتاججفي أأوو  ا في مرحلة االتصويیراالتطويیر ووأأفالم مرحلة

.االمغارربة وواالعربب ووااألفاررقة  
 

نغالي يیاالسـ  االفرنسي٬، اافتتحهھا االمخرجج ندووااتتثالثث  من أأجل حضورر نيیلمشارركووكانت هھھھذهه االدووررةة فرصة ل
.Félicitéعلى فيیلم  تجربة عملهھما معامديیرةة االتصويیر سيیليین بوززوونن حولل نقاشش مع وميیس في غآآالنن   

 
 تم إإططالقهھ٬، ووهھھھو برنامج جديید ططلسااأل منصةفي إإططارر  فردديیةااستفادد االمهھنيیونن االمغارربة من ااستشاررااتت وو
مشارريیع  6تقديیم  باإلضافة إإلى ذذلككما تم  ٬،Powered by Dox Garage ددووكس بوكس٬، تعاوونن معالب

.ااألططلس نظرااتت علىقسم ووذذلك في إإططارر االتطويیر  في مرحلةمغربيیة أأفالمم   
 

ما بعد في مرحلة االتصويیر أأوو مرحلة االتطويیر ووسبعة أأفالمم في  في مرحلةعشرةة مشارريیع  تتااستفاددكما 
في إإططارر سوقق ااإلنتاجج  تقديیمهھاأأنن يیتم ٬، قبل ددووليیا خبيیراا مهھنيیاعشر  أأرربعة قدمهھا ااستشاررااتتمن  ااإلنتاجج

.ددووليیيین مهھنيیيینمع  االقاء 350ن ع ما يیزيید إإلى أأفضىاالمشتركك االذيي   
 

االتلفزيیونيیة من قبل االقناةة  ٬،"آآررتيیكيینو" االدووليیة جائزةةمنح  اتت ااألططلسإإططارر ووررش في للسنة االثانيیةكما تم 
 صوفيیا االعلويي ةللمخرج )AMONG US(بيیننا   في مرحلة االتطويیر: لمشرووعع االفيیلم  Arteاالفرنسيیة ااأللمانيیة

ماررغو لورريیي.نتاجج من إإ٬، (االمغربب)  
 

 ٬،)٬، مخرجةاالمكونة من تاال حديید (مصوررةةوو ٬،ما بعد ااإلنتاججلمرحلة جائزةة أأططلس منحت لجنة تحكيیم وو
 مبيیعاتت هھھھادديي ززرردديي (ووكيیلوو)٬،  Visions du réelلمهھرجاننووإإيیميیلي بوجيیس (االمديیرةة االفنيیة 

(جمهھورريیة  نيیلسونن ماكيینجو للمخرجج )RISING UP AT NIGHT(تونغوززاا  فالمم) لألLuxboxشركة
 )FEATHERS OF A FATHER(رريیش أأبب وو من إإنتاجج ررووززاا سباليیفيیروو وودداادداا كاهھھھيیندوو ٬،االكونغو االديیمقرااططيیة)

من إإنتاجج جوليیيیت لوبوتر ووبيیيیر مناحيیم.(مصر)٬،  عمر االزهھھھيیرييللمخرجج   
 

موعد ررااسخ أنهھ بمرااكش للفيیلم بمهھرجانن االدوولي االططلس٬، أأثبت اتت ااألوررشلثالثث االدووررااتت اال من خاللل
االعالم االعربي  منجديیدةة سيینمائيیة في ااكتشافف موااهھھھب االذيین يیرغبونن  االدووليیةسيینما لمهھنيیي اال بالنسبة

.ةفريیقيیوواالقاررةة ااإل  
 

يیرجى ززيیاررةة االموقع ااإللكترووني: لمزيید من االمعلوماتت  
 http://atlasateliers.festivalmarrakech.info  

 


