السنة الثامنة  /اجلمعة  17 /حزيران  / 2016العــدد 2105
Eighth year / Friday / 17 June 2016 / Issue No. 2105

ثقافة وفنون

وزارة الثقافة ال�سورية تعلن �أ�سماء الفائزين بجائزة الدولة التقديرية ...2016
وتك ّرم فنانين ت�شكيليين
أعلنت وزارة الثقافة السورية أسماء الفائزين بجائزة الدولة التقديرية لعام
 ،2016حيث ذهبت جائزة مجال الفنون للفنانة سلمى المصري ،وفي مجال
اآلداب للكاتبة الدكتورة ناديا خوست ،وفي مجال النقد والدراسات والترجمة
لألديب محمد حسن قجه ،تقديرا ً لعطائهم اإلبداعي والفكري والفني.
وبموجب الجائزة ،يحصل الفائز على مبلغ قدره مليون ليرة سورية وميدالية
ذهبية مع براءتها.
صحافي عن اعتزازها
الفنانة القديرة سلمى المصري أعربت في تصريح
ّ
بهذه الجائزة التي جاءت من بلدها والتي تدفع الفنان إلى بذل المزيد من العطاء
واإلبداع المستم ّرين ،ال سيما أنها ُتمنح للمبدع السوري وهو في ق ّمة عطائه.
وأكدت المصري أن منحها جائزة الدولة التقديرية تكريم لكل الفنانين الذين
اختاروا البقاء في سورية وتحدّوا اإلرهاب بالعمل وكانوا على مستوى الثقة
والدعم الذي حصلوا عليه من كل الجهات الراعية للفن في سورية.
ورأت المصري أن األعمال التي يقدّمها الفنان ترقى إلى أعلى مستويات
اإلبداع لكونها تنقل نبض الشارع والواقع اليومي .مؤكدة أن الفرحة الكبرى
ستكون عند تحقيق االنتصار الكامل على اإلرهاب وعودة األمن واالستقرار إلى
ربوع سورية.
يذكر أن ناديا خوست هي كاتبة وأديبة سورية من مواليد دمشق حصلت
على درجة الدكتوراه في األدب المقارن من االتحاد السوفياتي بعنوان أدب
تشيخوف وأثره على األدب العربي ،عضو في اللجنة التي وضعت نظام البناء
لدمشق القديمة ،وساهمت في حماية بعض األبنية التاريخية وفي تعديل
المخطط التنظيمي لدمشق ،واشتركت في مؤتمرات عالمية عن قضايا المرأة
«أحب الشام» و«في القلب شيء
والسالم .لها عدد من األعمال األدبية منها
ّ
و«حب في بالد الشام» و«مملكة
آخر» و«الهجرة من الجنة» و«في سجن عكا»
ّ
الصمت» وغيرها.
أما الفنانة سلمى المصري فهي من مواليد دمشق ،ودرست الحقوق واتجهت
إلى الفنّ وانتسبت إلى نقابة الفنانين .ولها الكثير من المسلسالت التلفزيونية
المميزة منها «فوزية واألجنحة» و«الدروب الضيقة» و«دليلة والزيبق» و«حمام
القيشاني» و«الفصول األربعة» و«مذكرات عائلية» و«عبد الرحمن الكواكبي».
وفي السينما «مقلب في المكسيك» «اآلباء الصغار» .وفي المسرح «الملك لير»
و«زواج على ورق» و«شقائق النعمان».
أما األدي��ب محمد حسن قجه ،فهو من مواليد حلب ،ت��د ّرج في تحصيله
العلمي متنقالً بين حلب ودمشق والجزائر ،فنال شهادة دراس��ات عليا في
تاريخ األندلس وبالد الشام من جامعة الجزائر ،وإجازة في األدب العربي
من جامعة دمشق .له أكثر من  20كتابا ً في الدراسات الفكرية والتاريخية
واألدبية منها «قلعة حلب ...صور من التاريخ» و«طارق بن زياد» و«عبد
الرحمن الداخل» و«عبد الرحمن الناصر» و«المنصور األندلسي» و«المنهج
التاريخي عند ابن الخطيب» .شغل منصب األمين العام الحتفالية حلب
عاصمة الثقافة اإلسالمية ورئاسة كل من لجنة السجل الوطني للتراث

دمشق ـ آمنة ملحم

الثقافي غير المادي ،وجمعية العاديات في سورية.

تكريم فنانين تشكيليين

تقديرا ً لجهودهم المبذولة ولمساهمتهم في نجاح العمل النقابي على مدار
السنوات الماضية ،ك ّرمت وزارة الثقافة اليوم رؤس��اء عدد من فروع اتحاد
الفنانين التشكيليين في المحافظات وذلك في صالة الرواق العربي في دمشق.
وشملت قائمة المك ّرمين الفنان وضاح الدقر ،والفنان الدكتور نذير نصر الله
عن فرع دمشق ،والفنان فريد رسالن عن فرع الالذقية ،والفنان بسام صباغ عن
حماة ،والفنان محمود جوابرة عن فرع درعا.
وق��ال معاون وزي��ر الثقافة بسام أب��و غنام في تصريح للصحافيين إن
هذا التكريم هو تقدير لجهود الفنانين التشكيليين وذلك لما أرفدوه للحركة
التشكيلية السورية من غنى وتنوع .مؤكدا ً أن اإلبداع ال يقدر بقيمة مادية ،وأن
الهدف من تكريم المبدعين تشجيعهم على استمرار فيضهم اإلبداعي لتبقى

سورية رائدة وعظيمة بنتاجاتها كما هي دوماً.
ون ّوه الفنان المكرم وضاح الدقر بمبادرة وزارة الثقافة واهتمامها بما قدّمه
اتحاد الفنانين التشكيليين .معتبرا ً أن التكريم قيمة أخالقية سليمة ونبيلة
وعالية تمنحه طاقة إيجابية تجعله يتقدم لالرتقاء والبذل أكثر.
وتحدّث الدكتور نذير نصر الله عن الناقد كمال محيي الدين حسين بسبب
وضعه الصحي ،مؤكدا ً أن التكريم هو إكليل غار يعت ّز به الفنان ،خصوصا ً من
ّ
تستحق تكريم نتاجه
الجهة التي تحتضن الفنّ وترعاه .مشيرا ً إلى أن جهوده
الذي تحفظه ذاكرة الثقافة السورية.
بدوره ،ن ّوه الفنان فريد رسالن رئيس فرع اتحاد التشكييلين في الالذقية
بالتكريم مؤكدا ً أنه سيكون دافعا ً لالستمرار في العمل بحماسة وقوة لتحقيق
أهداف االتحاد برعاية الفنانين ،واستمرارية عطائهم .موضحا ً أن التكريم يعني
الكثير لمن عمل لخدمة االتحاد في سبيل تأمين الشروط اإليجابية لدوام حالة
اإلبداع الفني.

ّ
الفن االخت�صاري « ...»Minimal Artبدايات وتط ّور

لوحات لدونالد جود

ندين زهر الدين



�ي) ،هو حركة أميركية
الفنّ االختصاري (أو األق��ل� ّ
النشأة ،ينبع معظمها من أعمال فرانك ستيال Frank
 ،Stellaحيث عُ رضت أعماله «اللوحات السوداء»
« »Black Paintingsللم ّرة األولى في متحف الفنّ
الحديث في نيويورك عام  ،1959وألهم كثيرين من
الف ّنانين في االبتعاد عن الفنّ التعبيري الماضي.
وع��ل��ى رغ��م أنّ ال��ف��نّ االخ��ت��ص��اري ل��م يكن حركة
ّ
منظمة ،ول��م يعلن نفسه ،فقد أصبح هو السائد في
النحت والتجهيز العملي ،مع العلم أنّ هناك رسامين
اختصاريين كثيرين.
ظهرت حركة االختصاريين « »Minimalismفي
نيويورك أوائل عام  ،1960بين الفنانين الذين نبذوا
ذات��ي الفنّ الحديث ،وظ ّنوا أن��ه أصبح قديما ً
بوعي
ّ
وأكاديم ّياً ،وقد اس ُتنفِدت أصالته .كما دفعت موجة من
التأثيرات واكتشاف األساليب الجديدة ببعض الفنانين
الشباب ،إلى السؤال عن الحدود التقليدية بين وسائل
اإلعالم المختلفة .وقد كان معرض عام  1966بعنوان
«الهياكل األساسية  »Primary Structuresفي
نيويورك ،حدثا ً رئيسا ً في تاريخ هذه الحركة.
ً
إ ّنه فنّ جديد ّ
يفضل الباهر على الدراماتيكي :غالبا ما
كانت منحوتاتهم ُمص ّنعة من المواد الصناعية ،وشدّدت
على المجهول (الالمكشوف عن هويته) بخالف التعبير
الرسامون
المفرط لدى التعبيرية التجريدية ،وتج ّنب
ّ
والنحاتون الرمزية العلنية والمضمون العاطفي
ّ
واإلنساني ،ودعوا لالنتباه إلى األهمية المادية لألعمال.
وفي نهاية عام  ،1970ش��اع في أميركا وأوروب��ا من
خالل مجموعة من األقوياء بمن فيهم المشرفون على
وتجار األعمال الفن ّية ،واإلعالنات ،إضافة إلى
المتاحف ّ
أنظمة جديدة من الرعاية الخاصة والحكومية.
رفض االختصاريون الحاجة إلى التعليق االجتماعي

من أعمال كارل أندريه

المه ّند كلثوم يبد�أ ت�صوير
«على �سطح دم�شق»
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�إطالق «مهرجان التفاحة الذهبية»

لوحة رسمها سول لوويت
والتعبير عن ال��ذات ،السرد ،أو أيّ إش��ارة أخ��رى إلى
التاريخ ،والسياسة ،أو الدين؛ ألنه يقوم على إنشاء
أشياء من الفائدة والجمال .وقد اختزلوا عملهم إلى
أقل عدد ممكن من األل��وان والقيم واألشكال والخطوط
والمالمس.
وك���ان ديفيد ب��ورل��ي��وك  David Burlyukأول
م��ن اس��ت��خ��دم مصطلح االخ��ت��ص��اري أي «مينيمال
 »Minimalفي «كتالوغ» المعرض للوحات جون
غراهام  John Grahamفي معرض «دودينسنغ
 »Dudensingفي نيويورك عام  ،1929وأضيف هذا
المصطلح في ما بعد إلى هذه الحركة عام .1960
كان فنّ االختصاري ر ّد فعل ض ّد المبالغة الشديدة
الشكالنية واالدّع����اءات إزاء التعبيرية التجريدية
« .»Abstract Expressionismوكانت له جذو ٌر في
فنّ الـ«بوب آرت  ،»Pop artوالتكعيبية «،»Cubism
والفنّ المفهومي «»Conceptual art؛ وكان أيضا ً
مستوحى من التف ّوقية الروسية «»Suprematism
(مثل كاسيمير ماليفيتش (.Kasimir Malevich
وهو عاد ًة دقيق ومحدّد وحادّ .وقد دمج أشكاال ً هندسي ًة
ّ
ومسطحات من اللون
في أحيان كثيرة في أنماط متك ّررة
الصلب بدرجات مختلفة ،وغالبا ً ما يستند إلى تأليف
هندسي ،وكان استخدام المواد الصناعية شائعا ً فيه،
ّ
من أجل إلغاء ّ
تدخل الفنان؛ لذلك سعى الفنّ االختصاري
إلى إنشاء كائن مع وج��ود شيء يمكننا أن ن��راه في
مظهره المادي األساسي ونقدّره لقيمته الظاهرة.
أراد االختصاريون أن يخوض ال ُمشاهِ د تجربة
عملهم من دون إلهاءات التأليف ،والموضوع ،وغيره
من عناصر العمل التقليدي .كان الوسيط ومواد العمل
واقعها ،وما أراد الفنانون تصويره يعتمد على أساس
وجود العمل الموضوعي الواقعي ،إذ لم يكن المقصود
من المواد المستخدمة أن ترمز إلى أيّ أمر آخ��ر .فلم
يَعُ د ُيستخدم اللون للتعبير عن الشعور أو الحالة

المزاجية ،ولكن ببساطة لتحديد الفضاء .سعى العمل
إلى استحضار ر ّد من ال ُمشاهِ د من حيث العالقة بين
مختلف عناصر العمل .ورفض الف ّنانون فكرة أنّ الفنّ
يجب أن يعكس تعبير صاحب العمل ،لذلك كان هناك
نقص في العاطفة وصنع القرار الالواعي ،وإخفاء وجود
الفنانين ومشاعرهم ،ناهيك عن أنهم يعتقدون أن ر ّد
فعل ال ُمشاهِ د الشخصية إزاء العمل لها أهمية أكبر،
فسعوا إلى القضاء على أثر وجودهم في العمل.
ش ّكك الفنّ االختصاري في طبيعة الفنّ ومكانته في
المجتمع .فاعتبر بعضهم أن هذا الفنّ فنّ منيع وفارغ،
ورأى آخرون أنه مفهوم ثوري للجمالية النقية ،وقد أ ّثر
بق ّوة في فنّ ما بعد الحداثة «.»Post-modern art
ّ
المنظرين الذين
وف��ي الجيل اآلحِ ��ق ،فهناك ع��دد من
أصبحوا ناطقين مه ّمين ِباسم ك ّل من الحركات الفنية:
الفنّ االختصاري والفن المفهومي «Conceptual
 ،»Artذو األساليب المعاصرة .وساعد هؤالء الفنانون
والك ّتاب في تحديد جماليات ومفهوم النقدي لكل من
هذه األساليب.
ح���اول دون��ال��د ج��ود  Donald Juddف��ي مقاله
«األشياء المحدّدة »Specific Objectsالمنشور عام
 ،1965التأسيس لجماليات الفنّ االختصاري ،وأنه في
الواقع قد رفض اسم االختصاري (مينيمال )Minimal
ّ
مفضالً بدال ً من ذلك مصطلح «أشياء
لوصف هذا الفنّ ،
محدّدة  ،»Specific Objectsالذي وصفه بأنه رفض
للفروق التقليدية بين األشكال الفنية التي تشمل األعمال
التي لم تص ّنف بسهولة؛ إما رسما ً أو نحتاً.
بينما دع��ا روب���رت م��وري��س Robert Morris
في الجزء الثالث من مقاله «مالحظات على النحت
 »Notes on Sculpturesعام  ،1966إلى استخدام
أشكال بسيطة يمكن لل ُمشاهد أن يستوعبها بشكل
حدسي ،وقال إنّ تفسير أعمال االختصاريين يتوقف
ّ
على السياق ،والظروف التي ننظر إليها ،وكيف ندركها.

من إبداعات فرانك ستيال

حب العيش على رغم كثرة الموت من قلب العاصمة دمشق،
معلنا ً للعالم ّ
استعادت كاميرا المخرج السينمائي المهند كلثوم دورانها في حارات الشام،
ليطلق تعاونه الثاني مع الكاتب سامر محمد إسماعيل في الفيلم السينمائي
الروائي القصير «على سطح دمشق» من إنتاج المؤسسة العامة للسينما
ّ
.2016
تجسد شخصيات الفيلم حكاية جيل يعيش حياته افتراضياً ،ويعجز عن
ّ
تحقيق ذلك في الواقع الذي فاقمت الحرب مفارقاته الصادمة ،وأحالت األمكنة
ّ
إلى
حواف خطرة للغاية .ويغوص «على سطح دمشق» داخل ك ّل فرد سوريّ
عاش خالل الفترة الراهنة ،ليكون بمثابة نبش للشخصية السورية التي
حب االستمرار في العيش ،على رغم الموت
دخلت في دوامة الحرب ،معلن ًة ّ
الحب مهما كان مستحيالً.
بأشكاله كافة ،والبحث عن
ّ
كما يتط ّرق الفيلم إلى يوميات المواطن السوري والمخاطر التي يتع ّرض
للحب.
لها ،إلى جانب صعوبة الحصول على لقمة العيش وفسحة
ّ
يشارك في الفيلم ك ّل من الممثلين :لينا حورانة ،وسيم قزق ،الرا بدري،
عامر العلي ،هنوف خربوطلي ،يامن سليمان ،وحمادة سليم .واإلش��راف
العام لمحمود عبد الواحد .وبذلك ،يكون الفيلم الجديد «على سطح دمشق»
اإلنتاج الخامس للمؤسسة العامة للسينما في مجال الفيلم الروائي القصير
االحترافي للسنة الحالية ،وهو التعاون الثاني الذي يجمع المخرج المه ّند
كلثوم بالمؤسسة بعد فيلم «تو ّتر عالي» الذي حصل على جوائز عدّة منها:
جائزة الشرف في مهرجان «تهارقا السينمائي الدولي» في السودان ،وجائزة
أفضل إخراج في «مهرجان الربيع الدولي» في قابس ،وجائزة أفضل ممثلة
في «مهرجان الربيع الدولي» لمَي مرهج ،إضافة إلى تنويهات من عدّة
مهرجانات دولية.

وكان يؤثر بشدّة على فكرة العمل الف ّني ،باعتبار أن له
معنى أصيالً ـ مستمد من الفنان ـ بصورة مستقلة عن
ال ُمشاهد.
أ ّما سول لوويت  ،LeWittفساهم في تطوير هاتين
الحركتين (الفن االختصاري والفن المفهومي) .وقال
في مقاله «فقرات عن الفن المفهوميParagraphs on
( Conceptual Art» 1967الذي يعتبره كثيرون
أنه بيان رسمي للحركة) :محاكاة العمل الف ّني ليست
مه ّمة ،بل يجب أن يبدو العمل وكأن لديه شكالً مادياً،
ّ
بغض النظر عن الشكل النهائي الذي قد ي ّتخذه ،فمن
الضروري أن يبدأ بفكرة ،فعملية التص ّور واإلدراك هي
ما ته ّم الفنان» .وقد عمل لوويت ،لمدة  40سنة حتى
وفاته ع��ام  ،2007بصفته نحاتا ً ورس��ام�ا ً ومص ّورا ً
فوتوغرافياً ،وكان رائد الفنانين االختصاريين بعد وفاة
جود  Juddوفالفين .Flavin
ونشر كارل أندريه  Carl Andreالشعر ذا النداء
األدبي والبصري ،إذ أنشأ تشكيالً فنيا ً
لنص القصيدة،
ّ
كما لو أنّ الكلمات هي الوسيط الصلب .وكانت هذه
القصائد ج��زءا ً ال يتج ّزأ من معارضه حيث ظهرت،
ف��ي بعض األح��ي��ان ،ف��ي ب��داي��ة «ال��ك��ت��ال��وغ» أو قرب
منحوتاته.
كما ك��ان عمل ج��وزف ك��وزث Joseph Kosuth
كراس» «»One and Three Chairs
«كرسي وثالث
ٍ
ّ
عام  1965عمالً مفهومياً ،وقد تك ّون عمله من األشياء
التي وجدها مع صورة لهذا العمل ،إضافة إلى تعريف
شاسع له في «الغاليري»؛ فإنه يُش ّكك بما تش ّكله
الكرسي واقعا ً في تفكيرنا :هل هي هذا الجسم الصلب
ال���ذي ن���راه ونستخدمه ،أو ه��ي كلمة ك��رس��ي التي
نستخدمها للتعريف بها وإبالغها لآلخرين؟
ونتيجة لك ّل هذه النظريات األساسية ،وجدت حركة
للتوسع والشيوع.
االختصاريين المجال
ّ
 فنانة تشكيليّة

أُطلِق أمس «مهرجان التفاحة الذهبية» الذي يأتي ضمن إطار مشروع
«سينمائيات» ،ويستم ّر على م��دى ثالثة أي��ام ،يتخلّله ع��رض أفالم
المخرجين الواعدين المتنافسين في قصر السفارة اإلسبانية في بعبدا،
والمفتوح أمام المهتمين للمشاهدة وإبداء الرأي والتصويت على أفضل
فيلم.
وأوضحت مديرة المهرجان ناتالي خواجة في بيان ،أن «سينمائيات»
مشروع داعم للسينما في لبنان بشكل عام ،ولألفكار الشبابية بشكل
خاص ،يهدف للوصول إلى إنتاجات تعبّر عن تطلّعات أهل الفنّ السابع،
وأسسته ريما سليمان فرنجيه ع��ام  ،2004حيث كانت االنطالقة
ّ
مع «ج��ائ��زة التفاحة الذهبية» ،ومنها إل��ى إقامة ورش عمل .كما أن
«سينمائيات» يجهد دائما ً إلى خلق تواصل بين هواة السينما ومحترفيها
من أجل تطوير الصناعة السينمائية وخلق فرص عمل جديدة.
وأشارت خواجة إلى أنّ «مهرجان التفاحة الذهبية» هذه السنة يشارك
فيه  21فيلما ً وصلت إلى النهائيات من عشر جامعات في لبنان .وتميّزت
هذه األفالم بمستواها الجيد .وهذا ّ
يدل على تقدّم هذا االختصاص بشكل
وتوجه الشباب إلى نوعية جديدة من العمل في هذا اإلطار ،ما
مضطرد
ّ
يدفعنا إلى المزيد من العمل والتعاون لإلضاءة على قدرتهم في الخلق
واإلبداع وامتالك الطاقة الالزمة للوصول إلى مستوى العالمية.
ولفتت خواجة إلى أنّ المهرجان يتض ّمن فئات عدّة منها :اإلخ��راج،
اإلخراج الفني ،أفضل سيناريو ،أفضل تصوير سينمائي ،أفضل مونتاج،
إضافة إلى جائزة الجمهور.
وقالت« :ف��ي إط��ار التعاون مع السفارة الفرنسية اجتمعت لجنة
التحكيم في سينما  Montaigneفي مقر السفارة في بيروت ،وتتألف
مؤسسة المهرجان ريما فرنجية ،السينمائي إميل شاهين،
اللجنة من
ّ
الكاتب والمخرج خليل زع��رور ،الممثلة جوليا قصار ،المخرج نصري
براكس ،الفنانة تانيا صالح والمخرج أمين د ّرة ،إضافة إلى مديرة
المهرجان نتالي خواجة إذ كانت منافسة حادة بين األفالم جعلت أعضاء
لجنة التحكيم ينقسمون خالل اختيارهم ،فيما كان التوافق بأن المستوى
عال لهذه األفالم القصيرة».
وأضافت« :كما تخلل نهار العرض والتحكيم غداء عمل دعا إليه الملحق
السمعي والبصري اإلقليمي في السفارة الفرنسية لوتشاينو ريسبولي،
حيث نوقش وضع السينما في لبنان والسبل الكفيلة لدعمها بمزيد من
التعاون.
أما جديد المهرجان فهو ،أفضل سيناريو لفيلم طويل ،وتتنافس في هذه
الجائزة ستة نصوص باللغات الثالث :اإلنكليزية ،العربية والفرنسية
لمتخ ّرجين جدد من معاهد وجامعات المرئي والمسموع.
أسماء األفالم الرابحة والمخرجين المتفوقين سيعلن عنها في لقاء في
 19حزيران في قصر السفارة اإلسبانية في بعبدا ضمن حفل التفاحة
الذهبية .والجوائز تتنوع بين مبالغ مادية ،المشاركة في ورش عمل
في لندن ومنهاGetting The Right Performance، Visual :
Storytelling، An Intro to the Art and Practice of the
 ،DPوكاميرات محترفة للتصوير».
وأوضحت خواجة أنّ «مهرجان التفاحة الذهبية» يتم بالتعاون مع
وزارة الثقافة والسفارات الثالث البريطانية ،الفرنسية واإلسبانية .الفتة
إلى أنه ستعرض األفالم المشاركة في المسابقة على مدى أيام المهرجان
الثالثة ،حيث ستفتح األب��واب عند الساعة السابعة والنصف ليبدأ
العرض عند الثامنة تماماً ،وسيكون العرض في الهواء الطلق وستتخلّل
عروض األفالم مناقشات بين المشاهدين وص ّناع األفالم ،وهي من األمور
التي أعطت نكهة خاصة لدورات المهرجان السابقة.
وق��ال��ت« :م��ن أج��ل ع��رض األف�لام نتعامل مع محترفين ،فشركاؤنا
في المهرجان هم  .»Grand cinemaوتابعت :لمناسبة مرور 400
سنة على وفاة ميغيل دي سيرفانتس وويليام شكسبير ،يُعرض فيلما
« »Gallinasو« »Romeo and Julietمن أعمالهما ،إيمانا ً باالنفتاح
والتعاون الثقافي.
الدخول إلى جميع عروض المهرجان في أيام  17 ،16و 18هو من ضمن
ّ
ويتخلل المهرجان معرض للفنانة جيسي شقير بعنوان
دعوة عامة.
«كيفك إنت» الذي يدعو إلى تمكين المرأة ،كما يضيء على إعادة التدوير
إذ إنّ أعمالها الفنية كافة مصنوعة بتقنية فنّ تركيب القطع المختلفة.
مؤسسة مشروع «سينمائيات» تقول خواجة إنها
وعن ريما فرنجية
ّ
تعشق السينما وتؤمن بطاقات الشباب اللبنانيين ،وقدرتهم على اإلبداع
وض��رورة خلق الفرص للجيل الجديد .وهي تتابع تفاصيل المهرجان
وتحرص على استمراره وتطويره.

