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The poster and the video teaser of the 4rth
edition of DIGITAL MARRAKECH, sum up
the vision and attitude of the festival, which
is renewal, avant-garde, openness, knowledge.
It is both a passionate and challenging task,
lead by passionate and humble team, lovers
of cinema and media arts representations.
We want to share our experience with local
public, and show, that cinema is much more
of a large concept, rather than a narrow
idea, which is suddenly, represented most of
and the Arab world. It is also time for us, to
stimulate an open and critically debate and
wish to create an alternative space for a new
Digital Marrakech is the only festival in Africa
and the Arab world which opens its program
to various representations related to the
medium: CINEMA. From Independent and
video and digital art, video installations, 3D
Mapping. It is also a platform for workshops
and master classes.

Most of the curatorial projects about Arab
media arts representations are lead by
“westerners”, some of them are inspiring,
but most of them are lacking deepness and
social conditions of these communities, their
deeply-rooted narrative and poetic traditions
(written and oral), as well as a decisive presence of music and ritual.Works that allows
a different attitude of experimentation and
ogy is mixed with a sense of poetry and
rhythm, the use of silence, and the ability to
speak to us directly or metaphorically of their
individual or communal realities.
Without claiming to be the new avant-garde,
without clear cut attitude, we just want to
say: It is time for us to take our own image
destiny by ourselves.
Thank you to all friends and international
and partners.To our passionate team and all
the volunteers whose dedication made this
4rth edition possible.

This year, we decided to dedicate part of our
program to the contemporary representations in the Arab world, from independent
cinema to Media arts happenings. A close
look at how Media Arts and digital communication technologies are evolving in the Arab
world and Answer questions around how
technology in these regions is understood and
embedded in a shared system of knowledge
transfer that is inherent in the Arab culture.
Abdelaziz TALEB
Festival Directors

Abdellatif BENFAIDOUL

Friday 28 November
1 7 h 0 0
OPENING DIGITAL MARRAKECH FESTIVAL 4
Live Performance 3D Mapping & Vijng with MEHDI RIAH
1 7 h 3 0
DM LOUNGE 1
28 - 29 Nov.
Cultural Center Atlas Golf Marrakech
Visit of the exhibition and the launching of video and interactive installations
>>> Interactive and vdeo installation
Re .Mapping the Arab Media Ar ts happenings
DIGITAL MARRAKECH dedicates part of its program, to the Arab Media Arts and Digital art
practices in its global context. A close look at how Media Arts and digital communication technologies are evolving in the Arab world, with an eye on cultural and arts practices
THE CONNIVANCE OF WACTHING BIRDS
Nadia HOTAIT, 2012, Palestine-Spain

and Syria, with Palestinian actors from various refugee camps in Lebanon.While in production on the feature, I conceived of the video-installation The Connivance of Watching Birds.
THE TIME OF THE WAR
Said RAIS, 2014, Morocco
A short video about war is a work of art story was developed with the help of new media. In two minutes, you can
install two screens takes viewers around the world seen through the collective eyes of the community to share. By the
phe waiting perhaps? The end of time itself.
OF HEROES, FOOTBALL AND ALL THAT REMAINS OF MY CHILDHOOD
Lynn KODEIH , 2013, Lebanon
Lynn Kodeih revisits the visual culture of the Arab 1980’s generation, discussing the “im-possible revolution” in Lebanon.
By appropriating and manipulating various materials such as drawings, publications and excerpts from children TV
etc.).
PANDORE
Halida BOUGHRIET, 2014, Algeria - France

PANDORE / Halida BOUGHRIET,

look at the reality of human relationships and also the media system in the ensuing violence.
THE GOODNESS REGIME
Jumana MANNA & Sille STORIHLE, 2013, Palestine- Norway
The Goodness Regime is a creative documentary exploring the myths and images that have enabled an understanding
of Norway as a nation of peace and benevolence.The binding element is a series of enactments by children that recount
the myths, historical events and cultural personas that have propelled the image of Norway as a peace nation.
MINED LAND OF OURS
Mirna BAMIEH 2012, Palestine - Lebanon
The 15th May 2011, 63rd anniversary of the Nakba.The Palestinian refugees in Syria crossed the border, a mine land,
marking the most serious physical attempt to return to their place of origin.
GAZA ZOO (BATH TIME)
Sharif WAKED, 2013, Palestine
Gaza Zoo explores the industry of amusement. It ponders the politics and aesthetics of role-play and performance. In
Bath Time, a donkey takes a good shower after a long day saturated with the spectator’s gaze and laughter at the Gaza
Zoo.
DOMESTIC TOURISM
Maha MAAMOUN, 2009-2012, EYGPT
the ways in which these iconic historical monuments can be reappropriated from the “timelessness” of the tourist postcard and reinscribed into the complex political, social, and historical moment in urban narratives.
MASQUERADE
DIGITAL PRINT, Ordinari Amministrazione, 2014, Italy
What are the possible future scenarios following the development and full application of computer vision technologies?
Our virtual and physical identity will be matched in a matter of seconds, and that fast our right to anonymity will vanish,
too.These issues will force us to develop new tools and actions to defend our identity. Masquerade borrows the mimetic
techniques developed in the Animal world as a tool of active defense from the drifting of control technologies.
THE LIPSTICK CYCLE
Guilia GIANNOLA, 2014, Italy
A conveyor belt brings cosmetic products to ten young women seated in a circle. Pastel colored silk dressed women wear
MIDDLE EAST COAST WEST COAST
2014, A
RAZMI Germany
The work Middle East Cost West Coast is re-enacting the video talk EAST COAST WEST COAST (1969) from Nancy
- between western art clichés and stereotypical images of the middle east and art of the middle east. It is questioning
the characteristics of these stereotypes, while dealing with ideas of the „other“, stereotypes within middle eastern and
western art notions, and globalized ideas of artistic practice, expression and expressiveness.
PERFORMERS & PERFORMING GROUND
Patrick MORARESCU aka Johnny AMORE, 2014, Germany
The two channels Installation of my photography series Performers & Performing Grounds is displaying my two series
simultaneously. Due to the very different number of works for each series (180 / 50 photos), the presentation will create

random or accidental couples.
The viewer will create associations and relations between the images, composing their own interpretation and fantasy.
GUERRILLA 8 BIT
Firas SHEHADEH, 2013, Jordan Spain
ment of the 8-bit computer processor.The video re-examines both events, the Palestinian as well as the technological
revolution.

OF HEROES, FOOTBALL AND ALL THAT REMAINS OF MY CHILDHOOD / Lynn KODEIH

THE LIPSTICK CYCLE / Guilia GIANNOLA,

>>> Retrospective GHASSAN SALHAB
28 - 29 Nov.
Centre Culturel Atlas Golf Marrakech
( Ziad Doueiri , Danielle Arbid , Joreige and Joana Hadji thomas ... ) appeared here a dozen years .This development
was welcome reminder of the importance of the director , but also to surprise an eclipse which its term begins to worry.
Born in 1958 in Dakar, in a Lebanese family living in Senegal, Lebanon Salhab joined at the age of 13 years.There, he
successively knew the ravages of civil war , the need of a Parisian exile , and the pretenses of reconstruction.

The strangeness itself, the collapse of the collective being constitute the haunting grounds .
The works selected by Digital Marrakech, are the most experimental of the carrier of Gahassan, putting the body of the
the dissociation of sound and the image ) that have nothing mannerist .
MON CORPS VIVANT, MON CORPS MORT
What will you do, God, if I die ?
( R. M. Rilke )
NARCISSE PERDU
Three attempts of self-portrait
LA ROSE DE PERSONNE
What Hamra Street has more special than another?
POSTHUME
Made some time after the Israeli aggression summer of 2006 ( Posthumous ), is a doubly haunted by the real absence
1958
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>>> Magmart selection 1 / Magmart festival /
Curated by Enrico Tomaselli
28 - 29 Nov.

ISKENDERIA
FROM MY WINDOW
WIRED
CHILD OF THE WIND
REPENTANCE
THE COLOUR ONE BREATHES
PRESENCE, ABSENCE
TUNNEL
MAY
UNTITLED SELF PORTRAIT

Mayye Zayed, Egypt
Samer Ghorayeb, Lebanon
Eli Souaiby, Lebanon
Amir Azar, Iran
Vahid Vahed, Iran
Resmi Al Kafaji, Irak
Mohammed Harb, Palestine
Shareef Sarhan, Palestine
Begum Kocum, Turkey
Uygar Demoglu, Turkey

1 8 h 3 0
>>> Official Selection of the best International
Short films I

PINK BULLET, 11 min, 2014, Ramzi HAZBOUN, Palestine

OHNE TITIEL, 4 min, 2014, Christian NICCOLIi , Germany - Italy

El KHATEEB, 9’35 min, 2014, Wissam NASSAR, Egypt - USA

Abdelaziz TALEB

Tazkiyat Al Nafs “The purification of the soul”, 14 min, 2014, Abdelaziz TALEB, Morocco - Germany
Based on the RUMI´ s quote ( Famous Arab and Muslim Sufi poet Jalal ad-Din Muhammad Rumi ): “When you do
things from your soul you feel a river moving in you a joy.” Transforming the nafs (carnal self or desires) from its deplorable state of ego-centeredness needs various psycho spiritual stages from selfishness into submission and openness….
ZEROGON, 4 min, 2014, Joshua PLANZ & John MATTIUZZI, USA
A lonely creature, on a lonely planet, abducted into the false allure of a computer generated world.
ZEER STORY, 2’35 min, 2014, Mohamed AYMAN, Egypt
This is a story about Zeer (pottery) feeling sad and want to reach to the light But he will faces many difficult to reach to
the light and he will found support from little Zeer.
370 NEW WORLD, 5 min, 2014, Marcantonio LUNARDI, Italy
370 New World c’est une œuvre sur la nouvelle solitude engendrée par la crise économique et sociale qui a traversé
toute l’Europe au cours de ces dix dernières années.
GHOSTS IN THE FACTORY, 8 min, 2014, Brahim FRITAH, Morocco - France
“You sweep, you throw bins, you wipe the tables...”
Do Ghosts dream? Do they remember?
YALA TO THE MOON, 7 min, 2013, Jackie SALLOUM, Palestine
Yala to the Moon is a short film that follows Aseel, a young girl who peddles CDs on the streets of the West Bank and
uses her vivid imagination to magically remake the world around her.
LA MAIN GAUCHE, 21min, 2013, Adil CHOUIKA, Morocco
Abdelali is left-handed. This natural gift is his cross to bear. His father is a stubborn man and this is the second cross. The
latter is his son’s first teacher and that’s what makes things worse.

2 0 h 1 5
Cinema Room Centre Culturel Atals Golf Marrakech
>>> Short Documentary
THE MEANING OF LIFE, 11’22 min, 2013, Amine ZAYDI, Morocco - USA
Othman, is a young suburb of Casablanca. He is not employed, nor has he graduated but has a great passion:
Skateboarding.
This film portrays his awareness, He finally understands that in Morocco skateboarding is not considered a sport. Nonetheless, being a profession, or a form of supportive future for skaters. Without formation, this documentary exposes the
difficulties Othman endures to find work.

>>> Feature Film
THY ARE THE DOGS, 85 min, 2013, Hicham LASRI, Morocco
A television crew stumbles across the story of an old man, Majhoul, whose tragic tale dates back to 1981 during upheavals in Morocco, where he was arrested. Released 30 years later in 2011, he is now trying to come to terms with a new
reality. The TV crew decides to report his journey as he sets off on a quest to find his family and his place in this new
world.

THY ARE THE DOGS / Hicham LASRI,

IN THE LAND Maha SHAHIN,

LA MAIN GAUCHE Adil CHOUIKA

 المغرب، هشام العسري/ هم الكالب

 مها شاهين/ في األرض

 عادل شويكة/ اليد اليسرى
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was born in Seoul, Korea
HANDS OF BRESSON, 4’30 min, 2014

® KOGONADA

8’30 min, 2013
MALIK – FIRE & WATER, 1’15 min, 2013
OZU, 1’20 min, 2013
SOUND OF ARONOFSKY, 1’00 min, 2013
1’40 min, 2013

Saturday 29 November
1 5 h 0 0

SUSPENDED TIME, IDIOMS FILM, 59 min, 2014, Palestine
Tarzan & Arab Nasser, Mahdi Fleifel, Yazan Khalili, Alaa Al Ali, Ameen Nayfeh,
Asma Ghanem, Assem Nasser, Ayman Azra and Muhannad Salahat’

1 5 h 0 0
>>> Official Selection of the best International
Short films II
ENTROPYA, 20 min, 2014, Yassine MARROCCU & Aida ZEGHARI, Morocco
A man gets back home at sunset.The dinner table is set. It’s a special occasion, his 20th wedding anniversary.
ALPHABET, 2’17 min, 2014, Mohamed ALLAM, Egypt
In this real world where olive trees grow very quickly and covering its leaves a golden liquid, then falls as grains and
HIT THE ROAD, 7’45 min / 2013 / Felix KNOCHE / Germany

COWBOY AND INDIANS, 13’’30 min, 2014, Jan-Gerrit SEYLER, Germany

FEEL THIS MOMENT, 9’40 min 2013, Toplogu ZAFER / Turkie - Tanzania
Feel This Moment questions the tourist gaze that adds every point it looks upon to the collective image culture, which
it shallowly reproduces and consumes, and experiences are lived via this culture.
THE WEDDING PACT, 14 min, 2014, Nourredine EL GHOUMARI, Morocco - England

DAUGHTER, 17 min, 2013, Lakhlif ASSIA, Morocco - USA

1 7 h 1 5
>>> Re.mapping the Arab Media Arts happenings 1

HE WINNER, 15 min, 2013, Badr AMROSH, Egypt
HUSH !, 7’29 min, 2013, Zeina RAMADAN SALEH, Palestine
DOWNFALL, 21’44 min, 2014, Ayman ABDELHAMEED, Egypt
TYPO, 7 min, 2013, Hussen IBRAHEEM, lebanon
EXIT TO NOWWHERE, 12’36 min, 2014, Rachid AHLAL, Morocco
METAPHOR, 4’03 min, 2014, Wael TOUBAJI, Syria

1 8 h 3 0
LIKE A STRATEGY, 45 min, 2012, Christian BARANI, France

speed and air-conditioning.
TINGIS, 34 min, 2013, MICROPUNTA, Italy

video art, music where words are used only for stories and legends in the Medina, being themselves

2 0 h 1 5
CAMERA WOMAN, 60 min, 2013, Karima ZOUBIR, Morocco
Camera Women, is the bittersweet chronicle of the life of Khadija, divorced and illiterate young Moroccan woman who
As the season of wedding ceremonies swing full in Casablanca , we follow Khadija in his comings and goings between

Karima ZOUBIR

MICROPUNTA

DOWNFALL

Ayman ABDELHAMEED,

HUSH !

Zeina RAMADAN SALEH

0 9 h 0 0

-

1 3 h 0 0

>>> Master Class and workshop
VJING & 3D MAPPING
presented by: MEHDI RIAH
Master Class and workshop is presented by Mehdi RIAH, founder of Medmap Label & DC of
The softwares IR mapio and Resolume are specialize in video mapping and mixing image in
-

created the Medmap label for events where he worked on the video image on the human and

1 1 h 0 0
>

Screening

REMEMBRANCE, 10 min, 2014, Sabina ZERBA HAQUE, Pakistan - USA
Remembrance bears witness to the emotional ruin wrought by drone warfare, carried out by the US military in 8 coun-

OF THE ORDER OF SOCIETY, 12’30 min, 2013, Alexander Lorenz / Germany
it?

SHIEK AND I, 1h 44 min, 2013, Caveh Zahedi / USA

1 5 h 0 0
Centre Culturel Atlas Golf Marrakech
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>>> Re.mapping the Arab Media Arts happenings 1I

14 min, 2014, Tentative Collective, Pakistan
Is a short video about an art intervention that temporarily privileged a marginalized population of migrants in an
unplanned settlement of Karachi by using music
Dream,

SIX, 18 min, 2013, Bahaa EL GAMAL, Egypt

THE GAME, 2’55 min, 2013, Tahir ÜN, 2013, Turkey
The civil war in Syria has been effective economically as well as socially in southeastern Anatolia because of the affective
DOING & UNDOING ( BORDERS), 4’51 min, 2013, Cristina DE MARCHI, LEBANON
A PICTURE AND A FRAME, 16’13 min, 2013, Mohamed SAADOUN, Egypt
SELF PORTRAITS FROM INSIDE PALESTINE, 2’33 min, 2012, Abdulhadi TAMARA, Iraq - Lebanon

BÉTADINE, 3’25 min, 2012, Mustapha SLAMEUR, Morocco
Dans un mélange de tonalités ironiques, tragiques et pathétiques, Mustapha Slameur s’évade dans un univers vraisemblable de la santé et partage avec le grand public sa vision décalée du domaine médical.
CENSORED, 3 min, 2014, Abdelmoula LEKSIBI, Morocco
and became extremely popular, that is the 3310.This cell phone has been very appreciated for its robustness and
resistance to shocks.
IN THE LAND, 4’25 min, 2014, Maha SHAHIN, Jordan - UAE
No longer anyone of us visit her…..no longer the dew of the spring covers the wild herbs lying on the white marble, the
black smoke did not let any place to anything else. My mother, I left her lying there alone in your land Damascus! I left
with her my souvenirs and my memory, how can I stop thinking of her and you. I keep asking myself do I will visit you
both one day, or I lost my mother forever.
THE FORBIDDEN FRUIT, 6’24 min, 2014, Nora AZEROUL, Morocco
triptych story of father, daughter, and the tree

DAUGHTER / Lakhlif ASSIA

THE MEANING OF LIFE / Amine ZAYDI

BÉTADINE / Mustapha SLAMEUR

DEBITO DEL MARE, 15 min, 2013, Adil TANANI, Morocco - Italy
During the crossing of the sea Younes loses his brother, arrived in Italy he searches ways to repay him ...
GUERRILLA 8 BIT, 1’50 min, 2013, Firas SHEHADEH, Jordan - Spain
The formation of the ‘Black September’ group, fighting towards the liberation of Palestine coincided with the development of the 8-bit computer processor.The video re-examines both events, the Palestinian as well as the technological
revolution.
NOTES FOR A RETURN, 15 min, 2013, Mary JIRMANIUS SABA, Lebanon
A Palestinian couple reconsiders their past.
BORDERLESS, 5 min, 2014. Ahmad ALBAKRI, Palestine
The filmmaker tells his personal story towards defining Freedom, a concept that is still obscure for over four million
Palestinians living under the Israeli occupation.

1 8 h 3 0
TWO CITIES AND A PRISON, 39 min, 2013, Saoudade KAADAN, Syria
In 2008, an interactive theatre group presents two performances, in two cities in Syria: Quameshly and Hassakeh. Whilst
touring the cities, the theatre group dealt with taboo issues and controversial subject matter, such as gender equality,
stimulating discussion and debate in the audiences.

1 9 h 4 0
THE IRANIAN FILM, 60 min, 2013, Yassine ELDRISSI, Morocco
Creative documentary about filmmaking in Morocco, by a filmmaker inspired by Iranian masters. He sets out to get his
own film off the ground. On the way, he faces incomprehension, corruption and self-censorship. An ode to cinema, Iranian
above all.

THE IRANIAN FILM / Yassine ELDRISSI
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FRANÇAIS

Abdelaziz TALEB et Abdellatif BENFAIDOUL
Festival Directors

Vendredi 28 Novembre
1 7 h 0 0
INAUGURATION DU FESTIVAL DIGITAL MARRAKECH
4 Performance 3D Mapping & Vijng avec MEHDI RIAH
1 7 h 3 0
DM LOUNGE 1
28 - 29 Nov.
Centre Culturel Atlas Golf Marrakech

Visite des expositions et vernissage des Installations vidéos et Interactives
>>> Installations vidéos et interatives
Re .Mapping the Arab Media Ar ts happenings

LA CONNIVENCE DE L’OBSERVATION DES OISEAUX
Nadia HOTAIT, 2012, Palestine - Espagne
Le projet a débuté en l’été 2010 tout en faisant de la direction artistique pour le long métrage Les Crayons de Askalan
avec des acteurs palestiniens de divers camps de réfugiés au Liban . Lors de cette production, je concevais cette vidéo
installation.
LE TEMPS DE LA GUERRE
Said RAIS, 2014, Maroc
Une vidéo sur la guerre est une œuvre d’ histoire de l’art . Elle a été développé avec l’aide des nouveaux médias . En
deux minutes , vous pouvez installer deux écrans qu’ emmènent les spectateurs dans le monde à travers les yeux
collectifs et pour la communauté de partager . Par les moyens les plus simples possible , nous essayons de romancer la
temps lui-même .
DES HÉROS, LE FOOTBALL ET TOUT CE QUI RESTE DE MON ENF
Lynn KODEIH , 2013, LIban
Lynn Kodeih revisite la culture visuelle de la génération arabe des années de 1980 , discuter de la «révolution de im possible “ au Liban . En appropriation et la manipulation de divers matériaux tels que des dessins, des publications et
des extraits de spectacles enfants TV ( Aalam al la sighar de Télé Liban , japonais animés par exemple Goldorak et Al
- Rajol al hadidiy ou Dinosaur guerre Aizenborg , etc. ) .
PANDORE
Halida BOUGHRIET, 2014, Algérie - France
La vidéo Pandore se concentre sur un groupe social, enfants en marge du reste de la société française. Portant un
regard sombre et inquiétant sur la réalité des rapports humains et aussi du système médiatique à la violence qui en

JOURNEY TO ARD AL AMAL / LA JOUNNÉ AU ARD AL AMAL / FoundLand collective

découle. Les protagonistes sont invités à se dévoiler, témoignant de leurs histoires qui renvoient à l’image d’un passé et

BON SYSTÉME
Jumana MANNA & Sille STORIHLE, 2013, Palestine - Norvège
Le régime de bonté est un documentaire de création explorer les mythes et les images qui ont permis une meilleure
compréhension de la Norvège en tant que nation de paix et de bienveillance . L’élément de liaison est une série de
textes par les enfants qui racontent les mythes , les événements historiques et personnages culturels qui ont propulsé
l’image de la Norvège en tant que nation de paix .
MINED LAND OF OURS
Mirna BAMIEH 2012, Palestine - Liban

GAZA ZOO (LE TEMPS D’UN BAINl)
Sharif WAKED, 2013, Palestine

LE TROURISME DOMESTIQUE
Maha MAAMOUN, 2009-2012, Egypte

MASCARADE
DIGITAL PRINT, Ordinari Amministrazione, 2014, Italie

LE CYCLE DE ROUGE À LÈVRES
Guilia GIANNOLA, 2014, Italie

MOYEN ORIENT EAST COAST WEST COAST,
2014, ANAHITA RAZMI / Allemagne

THE GOODNESS REGIME/ Jumana MANNA & Sille STORIHLE,

OF HEROES, FOOTBALL AND ALL THAT REMAINS OF MY CHILDHOOD / Lynn KODEIH
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Mayye Zayed, Egypte
Samer Ghorayeb, Liban
Eli Souaiby, Liban
Amir Azar, Iran
Vahid Vahed, Iran
Resmi Al Kafaji, Irak
Mohammed Harb, Palestine
Shareef Sarhan, Palestine
Begum Kocum, Turquie
Uygar Demoglu, Turkey

PERFORMEURS & LIEUX DE PERFORMENCE
Patrick MORARESCU aka Johnny AMORE, 2014, Allemagne
-

>>> Retrospective GHASSAN SALHAB
28 - 29 Nov.
Centre Culturel Atlas Golf Marrakech
Ghassan Salhab
-

.
MON CORPS VIVANT, MON CORPS MORT

NARCISSE PERDU
LA ROSE DE PERSONNE

POSTHUME

1958

1 8 h 3 0
>>> Sélection Officielle des meilleurs Courts
Métrages Internationaux I
Salle Cinema Centre Culturel Atals Golf Marrakech
BALLE ROSE, 11 min, 2014, Ramzi HAZBOUN, Palestine
Balle Rose est une interprétation de la façon dont je vois les jeunes qui vivent sans des questions sur la vie avec une

OHNE TITIEL,
El KHATEEB,

ZEROGON,
ZEER STORY,

370 NEW WORLD,

GHOSTS IN THE FACTORY,

ALA TO THE MOON,

LA MAIN GAUCHE,

2 0 h 1 5
Salle Cinema Centre Culturel Atals Golf Marrakech
>>> Film Documentaire
THE MEANING OF LIFE, 11’22 min, 2013, Amine ZAYDI, Maroc - USA
Othman vit au banlieue de Casablanca . Il est sans emploi, il n’a pas de diplômés mais a une grande passion pour :
Skateboarding. .
Skateboarding. au Maroc n’est pas considéré comme un
Skateboarder. Ce documentaire expose les

>>> Long Métrage
C’EST EUX LES CHIENS, 85 min, 2013, Hicham LASRI, Maroc
« C’est eux les chiens » raconte l’histoire de Majhoul, un vieil homme emprisonné en 1981 pendant « les émeutes du
nouvelle réalité..

1 6 h 3 0
>>> Hommage au cinema
par Kogonada, USA

HANDS OF BRESSON, 4’30 min, 2014
LINKLAD // ON CINEMA & TIME, 8’30 min, 2013
MALIK – FIRE & WATER, 1’15 min, 2013
OZU, 1’20 min, 2013
SOUND OF ARONOFSKY, 1’00 min, 2013
TARANTINO // FROM BELOW, 1’40 min, 2013

Samedi 29 Novembre
1 5 h 0 0
Médiatique Centre Culturel Atlas Golf Marrakech
SUSPENDED TIME,
Tarzan & Arab Nasser, Mahdi Fleifel, Yazan Khalili, Alaa Al Ali, Ameen Nayfeh,
Asma Ghanem, Assem Nasser, Ayman Azra and Muhannad Salahat’

1 5 h 0 0
Salle Cinema Centre Culturel Atals Golf Marrakech
>>> Sélection Officielle des meilleurs Courts
Métrages Internationaux II
ENTROPYA, 20 min, 2014, Yassine MARROCCU & Aida ZEGHARI, Maroc

ALPHABET,

HIT THE ROAD,

COWBOY AND INDIANS,

FEEL THIS MOMENT,

quie

e

THE WEDDING PACT, 14 min, 2014, Nourredine EL GHOUMARI, Morocco - Royaume-Uni

DAUGHTER, 17 min, 2013, Lakhlif ASSIA, Maroc - USA

THE IRANIAN FILM / Yassine ELDRISSI

HIT THE ROAD / Felix KNOCHE

METAPHOR / Wael TOUBAJI

1 7 h 1 5
>>> Re.mapping the Arab Media Arts happenings 1
Salle Cinema Centre Culturel Atals Golf Marrakech
HE WINNER,
HUSH !,
DOWNFALL,
TYPO, 7 min, 2013, Hussen IBRAHEEM, liban
EXIT TO NOWWHERE,
METAPHOR,

aroc
e

1 8 h 3 0
LIKE A STRATEGY,

TINGIS, 34 min, 2013, MICROPUNTA, Italie

musique dont les paroles sont utilisé juste pour les histoires et les légendes à la Médina, restant eux-mêmes tout en se

2 0 h 1 5
CAMERA WOMAN,
Camera Woman fait la chronique douce-amère de la vie de Khadija, jeune Marocaine analphabète et divorcée qui, en
dépit de la forte résistance de sa famille et de son environnement, est fermement décidée à travailler comme vidéog-

30 Novembr
0 9 h 0 0

-

1 3 h 0 0

Centre Culturel Atlas Golf Marrakech
>>> Master Class and workshop
VJING & 3D MAPPING
Workshop présenté par Mehdi Riah Fondateur du Label Medmap et DC de l’agence
Metistudio

regroupe des artistes, des artisans qui ont les compétences de conception technique et artis1 1 h 0 0
>>>Projection
Salle Cinema Centre Cutlurelul Atals Golf Marrakech
REMEMBRANCE, 10 min, 2014, Sabina ZERBA HAQUE, Pakistan - USA

OF THE ORDER OF SOCIETY,

Alexander Lorenz / Allemagne

SHIEK AND I, 1h 44 min, 2013, Caveh Zahedi, USA

1 5 h 0 0
Centre Culturel Atlas Golf Marrakech
>>> Sélection Magmart 1I
/ Magmart festival /
C o m m i s s i o n é e p a r E n r i c o To m a s e l l i
Collecting voices to build a conscience

Erique Lacorbeille

Eagle eggs
Jump in the lake
Light from Gaza
The forest
4B Movie
A Indonesiana Exotica
Involuntary memories

Silvia De Gennaro
Francesca Amati
Mohammed Harb
Damon Mohl
Antonello Matarazzo
Rya Sukapura Putra
Clara Aparicio

The Hole
The Odorless Danger

Emre Onol
Marc Neys

Short movie #1 (adaptation)
The eternal return
The punchmovie
Black brain
Intemerata
Pearls
Storia
The touch of some meeting point

Benna Gaean Maris
Lelievre Lievre
Willehad Eilers
Dimitri Fagbohoun
John Sanborn
Urszula Kluz-knopek
Gérard Cairaschi
Danilo Rosini

1 5 h 0 0
>>> Re.mapping the Arab Media Arts happenings 1I
Salle Cinema Centre Cultruel Atals Golf Marrakech
Pakhtun Memory, 14 min, 2014, Tentative Collective, Pakistan

Dream,
SIX, 18 min, 2013, Bahaa EL GAMAL, Egypte

THE GAME,

DOING & UNDOING ( BORDERS),

A PICTURE AND A FRAME,

SELF PORTRAITS FROM INSIDE PALESTINE,
et leurs histoires, sont souvent non documentés
BÉTADINE,

CENSORED, 3 min, 2014, Abdelmoula LEKSIBI, Maroc

IN THE LAND,

THE FORBIDDEN FRUIT,

Toplogu ZAFER

Adil TANANI

DEBITO DEL MARE,
GUERRILLA 8 BIT,

NOTES FOR A RETURN,
BORDERLESS,

1 8 h 3 0
TWO CITIES AND A PRISON, 39 min, 2013, Saoudade KAADAN, Syria

1 9 h 4 0
THE IRANIAN FILM,

Yassine ELDRISSI, Maroc

! ! " S A = " S # A L T " @ L " U A = 6 # P9 S " " F " " U A = 6 # P9 S " S 5 < 96 # 5 7 = " R " @ 96 A ="
CF%@)#G%C]B^%

GALERIE RÈ
Résidence Al Andalous III, Angle rue de la Mosquée et rue Ibn Toumert, n°3, Guéliz

1 5 h 0 0

# $ . % ( / / ( % * - $ ." + * , V - " F" P * , & -" * $ . % ( / / ( % * - $ ."

> PERSON # 24,
Karin FELBERMAYARel, 2012, Germany / Allemagne
EN:

FR:

EN:
continental shelf, which underpin much of the Norwegian economy today, or a living from the rocky Norwegian land and
and myths of this pre-oil period on a roughly geological timeline, drawing from some of the imagery of the Romantic
Nationalist painters and using several sites marked by the German occupation of Norway, and concludes by arriving in
FR:
des gisements sous-marins sur le plateau continental , qui sous-tendent une grande partie de l’économie norvégienne
aujourd’hui, ou vivre dans la terre norvégienne rocheux et indisciplinés et la mer du Nord , de même que la norme
peintres romantiques et nationalistes en utilisant plusieurs sites marqués par l’occupation allemande de la Norvège , et

LIKE WATER FROM A STONE Mariam GHANI

1 7 h 3 0
!""VisualcontainerTV International Videoart webchannel
! ! ! " : ' - W & ) % * - $ " F " = ) ' & & $ * $ C " X P * . G ( / < - $ % ( * $ & ' 6 P"
Y & H ) J ( $ $ & / Z " : ( ' " F " 2 I " 9 / & . . ( $ , ' ( " 9 ' $ ["
Barbara Brugola - LAPSE OF VIEW, 2012
Katharina Gruzei
Angelina Voskopoulou - FLOATING IN SPACE, 2009
Lino Strangis - YING AOYUN, 2009
Hwayong Jung - EURPHORIA, 2014
Alber Merino - THE TRACE OF SALT, 2010
Igor Imhoff - PLANETS, 2012
Maria Korporal & Sonia Armaniaco - HEART-EARTH, 2013
Daniela Di Maro - MIGRATIONS, 2011

/0%!>?@A9%C%%
CD%E%.]%@)#G%C]B^ KARMA Café de la Culture
Rue Abou bakr Seddiq Avenue Mohammed VI 40000 , Marrakech

Installations vidéo

/ Video installations

FoundLand collective: Ghalia ELSRAKBI, Syria 201 Lauren ALEXANDER, South Africa

EN:
“Adnan and Leena” in Arabic countries.
FR:

Firas SHEHADEH / 2013 / Jordan - Spain
EN:

-

FR:

Firas SHEHADEH

>>> Informations partiques
Entrées libres et gratuites / Free Entrace /

Catalogue

> > > مــعــلــو مــا ت
دخول مجاني

الفهرس

FR: Gratuit, il est disponible dans les différents lieux d’accueil du festival ainsi que dans les lieux
culturels de Marrakech. Il est aussi téléchargeable sur le site internet:
www.digitalmarrakech.org
 أيضا للتحميل من موقع.  وهو متوفر في أماكن المهرجان وكذلك األماكن الثقافية بمراكش، مجانا
www.digitalmarrakech.org

Remerciement

شكر خاص

FR: Ce festival n’existerait pas non plus sans l’aide inestimable des artistes, des ami(e)s et des
structures partenaires. Mille fleurs à tous les artistes et spectacteurs qui nous accordent leur
confiance, à tous ceux que nous ne citons pas ici mais qui savent.
َّ . األصدقاء و الشركاء،لم يكن لهذا المهرجان أن يكون لوال المساعدة الكبيرة للفنانين
كل الحبِّ والتقدير لكل
.الفنانين والجماهير التي وضعت ثقتها فينا

P r e s s e

صحافة

FR: Nous remercions très chaleureusement tous les médias qui accompagnent nos
actions.
. نود أن نشكر جميع وسائل اإلعالم التي ترافق أعمالنا

CENTRE CULTUREL ATLAS GOLF MARRAKECH
Km 1 route d’Amzmiz - Marrakech
(A droite avant Oasiria)

Bus:

Résidence Al Andalous III, Angle rue de la Mosquée et rue Ibn Toumert, n°3, Guéliz
http://galeriere.com/
05.24.43.22.58

KARMA Café de la Culture
Rue Abou bakr Seddiq Avenue Mohammed VI 40000 , Marrakech

L’ÉQUIPE DU FESTIVAL
Organisation
Arab Media Lab
www.arabmedialab.org
Directeurs Artistiques
Abdelaziz TALEB et Abdellatif BENFAIDOUL
Programmation
Abdelaziz TALEB
Coordination
Jalila El OFIR, Ezahra MEHLLEG, Hind AOMARI.
Conception graphique
Emre ONOL
Dirk RAUSCHER
Communication et presse
Iman EL HADDAD
Traduction
Aimad BEDDOUZA
Techniciens
Abdessamad TALEB
Mohammed LACHHAB
Collaborateurs
Magmart Festival,VisualcontainerTV, MICROPUNTA, Kogonada, Soudade KAADAN, Idiom Films, Merlin PITOIS, Ali n’
Productions & Zaza Films Distribution, Galerie Ré, Karma
café littéraire, Amani hotel,...
Team
Abdelmoula LEKSIBI
Reda LOURIGA
Ayoub BENNINA
Yousra OUAFY
Ghita ENNAIME
Mehdi OUBELLA
Abdelkarim TALEB
Remerciement
M. Omar HILA
Philippe BARRACO, Ousama RIFAHI, Racha SALAH, Laila
HOURANI, Alessandra ARNÒ, Enrico Tomaselli, Ghassan
SALAHAB, Hicham LASRI, Sandra BAUMANN, Christian
BARANI, Maha MAAMOUN, Lucien VIOLA, Zakaria EL ALEM
IDRISSI
Production
Taleb Cherche Midi
digitalmarrakech.org
facebook.com/DigitalMarrakech

تنظيم
املخترب العريب لفنون امليديا
www.arabmedialab.org
اإلدارة الفنية
طالب عبد العزيز و بنفيضول عبداللطيف
البرمجة الفنية
طالب عبد العزيز
تنسيق
 هند أومري، الزهرة مهياليغ،جليلة األوفري
تصميم الجرافيك
 ديريك رورش،إمري أنول
التواصل و الصحافة
إميان احلداد
ترجمة
معاد بدوزا
ثقنيين
 دمحم لهشب،طالب عبد الصامد
المساهمين
، كوغوندا، ميكروبونتا، فزوالكونتايرن،مهرجان مامرت
 عليان، مريلن بيتواس، إديوم فيمل،سؤدد كعدان
 املقهى األديب، الوري ري،لإلنتاج وزازا فيمل للتوزيع
... أرتيلينيك، فندق أماين،اكرما
فريق العمل
، بنينا أيوب. لورياك رىض،لكسيب عبداملوىل
 مهدي، عبد الكرمي طالب، أنعمي غيثة،أوايف يرسي
أوبال
شكر خاص
السيد معر هال

 لييل، رشا صالح، أسامة رحياين،فيليب براكو
 خسان، إنريكو تومسييل، ألسندرا أرنو،حوراين
 كرستيان، سندرا باومن، هشام العرسي،سلحب
 زكرياء العامل، لوسيان فيوال، مهى مأمون،براين
إدريس
اإلنتاج
طالب شريش ميدي
www.digitalmarrakech.org
facebook.com/DigitalMarrakech

>>> Organisation /

تنظيم

م

>>> Sponsors

>>> Partenaires / Partners
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@ ?
القادم ،Aإنها تبحث عن ق6دة الفراشة ،لكنها وجدت مسدس ...ومن
الزوار
غراموفون
@
)الحا (Sيك Pالصمت ،إنهم يرتدون الم6بس للقاء ِ
ثم بدأ كل X
Yء.
@
ماردين هي المدينة القديمة من ب6د ما @ ?
ب Aالنهرين كومب واhiقرب إ fالحدود السورية .يتم تأسيس المدينة فوق التل ،وبعض القرى
الحدودية يمكن شوهدت من .وكانت الحرب اhiهلية ? tسوريا فعالة اقتصاديا وكذلك اجتماعيا ? tجنوب sXق اhiناضول بسبب ? o
اiلpام
@
@
ب Aالشعوب .ربما يوما ما ،فإن اhiطفال إقامة عالم يسوده الس6م الذين o
العاطفي @ ?
يشpكون @ ? tاhiلم.
أند ِو ْن )الحدود( هو عبارة عن فن فيديو حول اiختفاء المحتمل للحدود ومفاوضاتها المستمرة المتكررة.
ُد ِو ْن أند ُ
وال غالباً ،ما أشاهد فيها الخريطة تمتد تحت ?
الPق اhiوسطo ،
@ ? tكل مرة أُحلق فوق X
أعي .الحدود ”معلّمة“ ،انها منقوشة ع الخارطة لكنها
@
@
تدخل ? tاضمح6ل كلما اتجهنا ا fداخل اhiر ?ا .نقط التفتيش تتمركز ? tأماكن محددة ،لكن من نواح أخرى اiنتقاiت ما @ ?
ب Aدولة وجاراتها
@
@
@
ٍ
المص ،pكل هذا يتخلله
تجري بدون مراقبة .هذا الوعي بالتجزئات المصطنعة بسبب ظروف تاريخية باhiحرى يجب أن يكون حق @ ? tتقرير
@
وتحا Sفيه سبورة ،بخيط أبيض ،كلمة ”حدود“ ومن تم تُزيل الخيوط بدون أن تكون قادراً
هذا الفيديو ،عندما تقوم بالطرز ع قماش أسود،
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موجودين ?? t
الما ،أو أحداث وقعت ،ما هو إ iصدفة.
@
@
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القص pمن اخراج عبد الموf
هذا الفيلم
ال صدرت @ ? tسنة  2000ومن
@
لكسي يعرض بطريقة جد ترفيهية تجسيد أول الهواتف المحمولة @
«@
بعد أصبحت جد شعبيةً أ iوهو الهاتف  .3310كان هذا الهاتف ُمقدر جداً بفضل ص6بته ومقاومته لصدمات.
 iأحد منا لم يعد يزرها ...لم يعد ندى الربيع يغطي اhiعشاب «الpية الملقاة ع الرخام اhiبيض ،الدخان اhiسود لم

1 5 h 0 0

Collecting voices to build a conscience
Gone in 253 seconds
Mosquito’s prayer
The sound of being
Eagle eggs
Jump in the lake
Light from Gaza
The forest
4B Movie
A Indonesiana Exotica
Involuntary memories

Erique Lacorbeille
Andreas Mares
Nara Denning
Sylvia Toy St. louis
Silvia De Gennaro
Francesca Amati
Mohammed Harb
Damon Mohl
Antonello Matarazzo
Rya Sukapura Putra
Clara Aparicio

The Hole
The Odorless Danger
Remember your mouth’s taste
Short movie #1 (adaptation)
The eternal return
The punchmovie
Black brain
Intemerata
Pearls
Storia
The touch of some meeting point

Emre Onol
Marc Neys
Jaime Rodriguez
Benna Gaean Maris
Lelievre Lievre
Willehad Eilers
Dimitri Fagbohoun
John Sanborn
Urszula Kluz-knopek
Gérard Cairaschi
Danilo Rosini

1 5 h 3 0
عروض سينمائية
8
 أطلس كولف مراكش9الثقا
قاعة سينما المركز
7

 نظرة عن كثب حول. سياقه العالمي97 8 يكرس مهرجان ديجيتال مراكش جزءا من برنامجه لفنون الميديا العربية وممارسات الفن الرقمي
[  مع،_ العالم العر98 كيفية تطور فنون الميديا وتكنولوجيات التواصل الرقمي
8 7 Zال
. الممارسات الثقافية والفنيةY عZك
7^
7
? ?
?
/
 عن طريق استعمال0ا
 أهمية مؤقتة لسكان مهاجرينKيو
قص; حول
.
. فيديو
.  حيثNف
ٍ
. غ; مهيأة بمدينة كر. @ مستوطنة. Aمهمش
. تداخل
...الموسيقى
j
لWمن خ،حداثZ[ماكن واZ[ تتخيل ا.مها بعيدا عن ضجيج الحربW منطقة مهجورة واسعة للعيش أحK تذهب إNال
. الفيلم يتحدث عن الفتاة
Z
?
?
م هي مهمة بالنسبة لنا أن نعيش يوماW ا[ح.@ وقت الحرب.  أهمية الحلمr خصوصا ع. @ الحلم.  تذكر أهمية وجود شخص.مونولوج تقوله
.م ستكون حياة كاننانعيش فيهWحZ[واحدا بسبب تلك ا

’’ “ 3DMapping & Vijng
ورشة عمل مقدمة من طرف مهدي رياح مؤسس ميدماب و ِد .س وكالة ِمتيستوديو.
متخصص TS Yعرض الفيديو وميكساج الصورة  TSنفس الوقتL .
S
الS R M
تقMح ورشة العمل هذه نظرة لمجموع
نامج Yإر مابيو و ريزوليوم
_
R
R R
الواجهة ووظائف أداء الفيديو S
L
تعت Mمهمة  TR Sهذا المجال عن
الa
والتقنية
التطبيقية
النظرية،
الجوانب
عرض
أيضا
سيتم
حي.
بث
T
_ R
R
الS R M
نامج. Y
_
مهدي رياح المعروف أيضا باسم فيجيتا ،هو مصمم للخصائص المرئية ومصمم فيديو.
S
L
و Tنفس
المصو َرة بواسطة صور متحركة ورسومات .منذ  2006قام
يشكل ثقافته
~
بالتعاون مع الساحة اwلكMونية المحلية والدوليةR .
الوقت قام بإنشاء وكالته اwبداعية متيستوديو ،لكن  TSسنة  ،2102أصبح 

L
للتعب ،Mوبالتا 
أن م 

محدودا
مكانا
نت
نM
اw
الحد
وعه
R
R
R
R
S
و Tهذه L

الفMة أيضا حيث بدأ بالعمل
فيديو ميدماب حيث قام بالعمل ع اخراج الصورة والفيديو ع المستوى الب ي والمعماريR .
SR
ومؤد للفنون المرئية )فج( مع جمعية استوديومتيس .حيث تقوم هذه الجمعية بجمع S R
وحرفي Yلهم قدرات
فنانY
كمصمم مستقل ٍ
ع التصميم S
التقS a
والف aبواسطة وسائل تمثيلية.
R
R
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إحياء ذكرى يشهد ع 5الخراب النف Qالذي سببته حرب الطائرات بدون طيار ،قام بها الجيش ا;:مري 7ع2 5
ثما 3دول من ضمنهم باكستان.
1
1
1
يوثق هذا الفيلم حصيلة الجرائم والتواريخ المنسوبة m
لفnة من الزمن ،يوم تم ذكره ،شخص ما ف ُِقد .هذا العمل يطلب منا أن نربط 2 1
بY
خسائرنا وسعادتنا ٍ 2 1آن واحدُ ،مشاركةً مع ذاكرتنا الجماعية .إن نماذج الفن
يعت nتأكيداً لحلقه ;نهائية للحياة؛
الشع{ القديم
”رنجوw “y
1
1w
مصnنا دوريا فيقود بنا من الخراب ا yالخَص...
حيث يصبح 1
m 2 1
2 1
لسلوك
للقوان Yالعامة
كتجريد
ال{ يتم تطبيقها هناك يمكن فهمها
السجون هي أماكن حياة ا;نسان ا;جتماعية  2 1ظروف قاسية.
ٍ
ٍ
القوان1 Y
مع Yيبدو أنه 2وري من أجل نظام المجتمع .السجن الذي تم تصويره هنا ،متدهور ـ هل هذا يي من أجل المجتمع الذي فيما 2
2 1
م
2 1
القوان Yبكل ذلك؟
كان ُيديره؟ وما عقة
:
بتفويض من بينا) yمعرض دوري ُيقام كل 2 1
سنت 2 1 (Y
الق ا;:وسط ;نتاج فيلم حول موضوع ” الفن كعمل
السينما3
تخري{“ ،المخرج
1
1
1w
المستقل كفيه زهيدي )أنا مدمن ع 5الجنس( فاق التوقعات .قيل إنه يمكنه القيام بما يريد باستثناء السخرية من الشيخ ،الذي يحكم البد
البينا yذاته وبسعادة ضغط ع 5كل زر حساس ثقافياً استطاع أن يجده.
بكامnته اy
ويمول
البينا ،yفقرر زهيدي بأن يقوم بذلك بالذات .اتجه 1
1
1
لكن مزحته الساخرة فشلت m 2
الnفيه .تم حظر فيلم زهيدي بسبب ا;ساءة للدين وتم تهديده بفتوى.
1

شق ف ي� ذاكرة ،2013 ،2’16 ،خالد عبد الواحد ،سوريا
هو الفائز ،2013 ،15‘00 ،أمروش بدر ،مرص
ين
فلسط�
صه! ،2013 ،7’29 ،زينة رمضان صالح،
انهيار ،2014 ،21’44 ،أيمن عبد الحميد ،مرص
الخطأ المطبعي ،2013 ،7‘00 ،ي ن
حس� إبراهيم ،لبنان
مخرج اىل العدم ،2014 ،21’63 ،رشيد أهالل ،المغرب
استعارة ،2013 ،4’03 ،وائل توباجي ،سوريا
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>>> عرض أفالم
مثل االستراتيجية ،45‘00 ،كريستيان باراني ،فرنسا
ف
د�:
هذا الجزء هو الرابع من تجربة مرت ي� مدينة ب ي
ف
ف
تتم� ،مدة  32يوماً ومن ن
ش
ش
ش
أن ش
�ء يتدفق ،كالرسعة والمكيف
ثما� اىل ع� ساعات ي� اليوم ،هنا حيث ال أحد ُيفكر ي�
ي
الم� ،هنا حيث كل ي
ي
ف
ئ
ش
ش
�ء ما هو إال سيناريو
ي
�ء إال الربح والكسب .أن تسقط ي� العشوائية لبناء تصور ما ،هنا حيث كل ي
الهوا� .أن تتكبد الخسارة ،هنا حيث ال ي
تتبعه توقعات.
الحدا� من د� يعت� بالذات كإنشاء ف
ث
زخر� ،نم ٌط مستخدم ف� المساحة ،ت
اس�اتيجية ُمصممة من طرف الشيوخ إالمار ي ن
اتي� من أجل جلب
الجزء
بي ب
ي
ي
ي
االنتباه ف
إلهاء وبغاء .لكن من أجل أيضاً جلب االستثمارات المالية
المجتاحة من طرف كل ما هو من وسائل ٍ
و� نفس الوقت حماية الثقافات ُ
ي
المضطربة ي ف� العالم بكل اتزان.
طنجس ،2013 ،34‘00 ،ميكروبونتا ،إيطاليا
تنقس هو موسيقار تجري� ولد ف� مدينة طنجة .ف� الطريق اىل المغرب ،ف
و� مناطق عديدة من مدينة موسيقية جميلة مألوفة بالجيل
ي
ي
ب ي ُِ ي
الموسيقي� الر ي ن
ي ن
الموسيقي ،بوروز ،يك�واك ،يل�ي ،ي ز
ائع�
بش� عطار ونخبة
ج�ين ،براين جونز ،هندركس ،بول بولز ،إ
بالضافة اىل تنقس ،ي
للجاجوكا .لغة للأجيال الجديدة ،عرض سحر مدهش؛ فيلم وثائقي ،سينما ،فيديو كليب ،فن فيديو ،موسيقى حيث تُستعمل الكلمات فقط
للحكايات والأ
أساط� وعرض سحري.
ساط� ي ف� المدينة ،يجدون أنفسهم ي ف� تقاطع مع تقاليد ،ثقافة شعبية،
ي
ي
2 0 h 3 0
>>> عرض فيلم وثائقي
إمرأة و كاميرا ،2012 ،60‘00 ،كريمة زوبير ،المغرب
ي ن
العرس المزخرفة تمل أ المكان ،نلتقي خديجة ،امرأة مغربية ُمطلقة تعمل كمصورة فيديو ي ف� الأعراس بمدينة الدار
مع حماسة
الموسيقي� وحفلة ُ
البيضاء .والدتها وأخوها ال يوافقان بالكامل مع خيارها ف� هذه المهنة ،يشتكون عىل أن خديجة تظل خارج نز
الم�ل كل الأوقات وعىل أنها مصدر
ي
يعت�ون أن طالق خديجة عار ،فهم يريدونها أن ت ز
المعيل ي ف� العائلة
للج�ان .مسبقاً ب
نميمة ي
ت�وج مرة أُخرى بأي وسيلة ممكنة .لكن خديجة هي ُ
كما أنها ال تُريد أن تخضع لمطالبهم .كل تلك حفالت الأعراس ترسم تناقض حاد لصعوبات الزواج وواقع الطالق.
لأ
ت
ش
ال� يواجهنها والقوى المنافسة من أجل العيش
فمع بعض هي وصديقتها ب�ى ،هي ا خرى ُمطلقة ،خديجة تتحدث برصاحة عن المصاعب ي
ي� حياة المرأة بالمغرب وما أبعد.

2
2
بوت#ة
ال 3تَ ُ0
ك #وتُ ْس َتهلك "
ال 3تضيف كل نقطة ا Bثقافة الصورة الجماعية" ،
فيلم ”الشعور بهذه اللحظة“ يطرح سؤال حول النظرة السياحية "
2
ال 3تكون من خiل هذه الثقافة .تخلق النظرة السياحية نوعا من تجربة خيالية وطرق وعي حيث تمثيل ا_^ماكن ،التاريخ
ضعيفة ،والتجارب "
تغ #بالكامل ،وأن تلك النظرة هي 2
الُ 3يناقشها هذا الفيديو.
والناس "
"
اثن من الغرباء  ،الذين تعارفو ع~ شبكة 2
ا_ن#نت  ،و يقررو أن x 2
هذا الفيلم يصور  24ساعة  yxحياة " x
ي#وجا "  yxنفس اليومالذي تعرفوا فيه.
"
" x
للزوج خطة 0يرة لهذا اليوم.
لكن ،
x2
0
ء فقط _^جل أن تكتم ها.
عندما أقدمت نادية ع~ قرار صعب قد ُيخيب ظن عائلتها ،اع#مت أن تقوم بأي "
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عروض سينمائية
8
الثقا 9أطلس كولف مراكش
المركز
قاعة سينما
7

من تقديم  ، KogonadaالوAيات المتحدة @
اAمريكية
لنكOد حول السينما والزمن 8‘30 ،دقيقة2013 ،
مالك ـ النار والماء 1‘15 ،دقيقة2013 ،
أُوزو 1‘20 ،دقيقة2013 ،
أرونوفس 1‘00 ،Vدقيقة2013 ،
صوت
@7
اAسفل 1‘04 ،دقيقة2013 ،
تارانتينو ،من
تارانتينو ،من @
اAسفل 1‘40 ،دقيقة2013 ،
1 7 h 1 5

يكرس مهرجان ديجيتال مراكش جزءا من برنامجه لفنون الميديا العربية وممارسات الفن الرقمي  97 8سياقه العالمي .نظرة عن كثب حول
كيفية تطور فنون الميديا وتكنولوجيات التواصل الرقمي  98العالم العر ،mمع j
ال8 7 i
ك iع hالممارسات الثقافية والفنية.
7l
7

29
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.
الثقا /أطلس كولف مراكش
المركز
بمدياتيك
نون<
من - 28ا> ; 29
طرزان و عرب نا ،Jمهدي فليفل ،يزن خلي ،SعBء الع. - ،S
أم Rنيفيه ،أسماء غانم ،عاصم نا ،Jأيمن أزرا ومهند صBحات
-
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عروض سينمائية
.
الثقا /أطلس كولف مراكش
قاعة سينما المركز
-

=
P
تعت> زوجته كعادتها بورودها الذابلة بكل صمت و هدوء...
بمناسبة ذكرى زواجهما العQين ،يعود الزوج إ Jبيته  ،عند غروب الشمس ،حيث <
W
ع fمائدة العشاء ،ينظر الزوجان إP J
العQين سنة الماضية من حياتهما و إ Jالتدهور و اXضطراب الذي لمس ع]قتهما طوال هذه اXعوام
w
ال> نجمت عن قصة حب معقدة بينهما إ Jأن ينتهي حوارهما بما لم يكن < = nالحسبان .يعالج فيلم ’‘
؛ فتصفى =الحسابات و تناقش المشاكل <
w
w
< =
الزوج و ان~وبيا ع]قتهما.
ان~وبيا ’‘ < nمشهد واحد متسلسل الاع الناتج عن اخت]ف
=
ذه> تتساقط حباته وتتبخر قبل أن تصل
القاهرة n< 2014 ،هذا العالم الحقيقي تنمو أشجار الزيتون بQعة شديدة ويكسو اوراقها سائل  <
ا JاXرض.
م~ايدة .ماري يجب أن w
يعقوب غاضب ،يقود بQعة = w
تع~ف أن لها ع]قة غرامية بزبونها! /100ساعة .السيارة تصطدم بالحاجز ،تنقلب عدة
W
مرات .يعقوب < = nحالة ميؤوس منها واقف خارج السيارة عند حاجز طريق يعِ .لماري ممر ع fجانب الطريق .يعقوب يزحف ل]مامُ ،يريد
W
سفل هناك!
أن يقفز .فجأ ًة تُمسك ماري بيعقوب من الخلف ،تُمسك بإحكام .يعقوب ،تعال ا Jاِ X
وبشكل كثيف وحساس ،أدا ُء هذه
يعرض هذا الفيلم فاجعه تلتهم قلب أم :كارين شيفر فقدت ابنها الوحيد < = nأفغانستان .أقل ما يمكن،
ٍ
< =
الحقيقي.
المQحية الحميمية ،يهدف ا Jتوضيح جوهر الحرب ومن هم ضحاياها
لجعل ألم كارين محسوس يعاً ،أَود أن أُوضح ذلك من خ]ل هذا المقطع الخالص الطنان بشكل شاعري :كارين تتكبد موت ابنها P
مباة،
ٍ
=
صغ~ا .لقد حطم قلبها .ثم نعود ا Jالواقع .كارين w
مغلوب
أخ~اً بالحقيقة .انها غاضبة،
من خ]ل صور Xبنها
تع~ف <
المتو nعندما كان طف] <
ٌ
<
W
=
تو .nخسارة لن تُعوض .وكما أن وهمها يقوم
قد
ابنها
لم.
باX
سلم
ت
أن
عليها
يجب
حيث
الحقيقة
لحظة
انها
كبحها.
يمكن
ع fأمرها ولكن X
ُ
<
<=
بتحف~ها أصبح ”دايفد“ مثل الزناد < = nعملية تنفيس.

المغرية الخاطئة من عالم رقمي.
كوكب وحيد ،اختطف ا 6الجهة ُ
مخلوق وحيد ،عٍ D
قصة الزير  /محمد أيمن هذه حكاية زير يريد الوصول ا 6النور ولكن سوف يواجه بعض المصاعب  ONطريقه كما انه سوف يجد المساندة
صغb
من زير اخر a
n
ال oخلفتها اljزمة اjقتصادية واjجتماعية حيث غزت كل أوربا d ON a
الع eسنوات
ٌ 073
عالم جديد هو عمل ع Dظاهرة اjنزواء الجديدة a
l
خbة :عزلة اjنسان
اa j
”تَكْ ِنس ،ترمي حاويات ،تمسح الطاولة “...هل اljشباح تحلم؟ هل يتذكرون؟
صغbة اسمها أسيل تبيع أسطوانات  ON aشوارع الضفة الغربية وتستعمل مخيلتها النشيطة لتخلق من
قص bحول فتاة a
ي ا 6القمر هو فيلم a
جديد العالم بحولها بطريقة خيالية.
l
عبد العا 6أي eاليد .هذه الهبة الطبيعية هي لعنته .والده N a
خ bهو اljستاذ اljول jبنه وهذا ما
يتم bبعناده وهذه هي اللعنة الثانية .هذا اa j
la
N
d
العاُ 6ي Nب ع Dيده اليeى كل مرة استعملها :ليأكل ،يصافح ،يكتب ،يرفع يده  Oaالقسم
يجعل اjمور أك bسوءاً .عندما كان طفً ،كان عبد a
تقش bبرتقالةa ...لbى ان كانت لديه ردة فعل أم  .jبمجرد أن
أو يرسم .عندما كان مراهقاً ،قام والده بلوي يده اليeى ا 6حد الك eمثل a
أصبح راشداً ،تحت نظرات والده التفحصية والحادة ،كان ُيخفي يده اليeى المشوهة بالكامل تحت طاولة اljكل! ابنه ،أي eاليد أيضاً،يتجنب
ع eمن مايو ،كان  ONعشاء مع زوجته  ONكازا دي اسبانا ...حيث وقع انفجار عنيف ...يدهN ،
جده ON a .السادس d
اليم ،oكلها مغطاة بالدم ،تقبع
a
a
N a
ب الجثث المشوهة...
l
N
N
N
N
N
العاُ 6يحدق  Oaوالدهُ .يحرك يده
 Oaالمbلl ،قام والديه بزيارته .انهم ع Dطاولة اjكل .بيد lواحدة ،والدراع اليم oمقطوعة عند الساعد ،عبد a
l
N
N
d
خb
الء ويبدأ  Oaاjكلj ،زال ُيحدق  Oaوالده .بمجرد صدى صوت انفجار عنيف يرتد ،ينظر هذا اa j
اليeى لمام ،يدعو ابنه ليقوم بنفس a
لlسفل ،ممح وجهه ممزقة بالندم.
1 9 h 4 5

N
كبN n :b
الbلج.
عثمان ،هو شاب من ضواحي مدينة الدار البيضاء .عاطل عن العمل ،وكذلك لم ُيحالفه الحظ  Oaالتخرج لكنه يهوى بشكل a

الشه“bكان“  3102 ON aضمن إطار فقرة ”السينما المستقلة“
يث¥ bاjعجاب أينما حل منذ أول عرض له بالمهرجان
a
مغر§ a
”هم الكب “...فيلم ¦ a
n
الd o
تeف عليها الوكالة الفرنسية لتوزيع أفم السينما المستقلة ،وقد حصد مجموعة مهمة من الجوائز  ON aظرف نصف سنة ،وكلها يتقاسمها
a
N
مغر§ تعرض لعتقال ع Dإثر ما يعرف  Oالمغرب بانتفاضة ¦ N
الخ bسنة
الفيلم أو ممثله
الرئي حسن بايديدة .يتناول الفيلم قصة مواطن ¦ a
a
a
n
N
العر§ وحركة ¦ 20فbاير المغربية .ويقابل بطل الفيلم حسن
الربيع
احداث
مع
السجن
من
خرجه
امن
وسيb
سنة،
03
بعد
عنه
 ،1981وسيفرج
¦a
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الفرن= .يحملون نظرة مظلمة ومقلقة من واقع الع+قات &ا'نسانية
فيديو باندورا ُيركز ع Mفئة اجتماعية ،أطفال <  DCهامش من المجتمع
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ونظام وسائل ا'ع+م ع Mالعنف الذي يتولد.
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ال eكونت مفهوما لدولة C
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والخ] .جوهر الفيلم هو
ال]ويج كأمة للس+م <
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ال eخلقت صورة ال]ويج كأمة للس+م .كل هذا تم نسجه
ال eتwد
<
أساط] ،أحداث تاريخية وشخصيات ثقافية <
سلسلة من ا'ستعراضات <
وحبكه معا بواسطة مشاهد أرشيفية ،خطابات سياسية وخطابات صوتية من أف+م هوليوود واصفة C
ال]ويج تلك الدولة المثالية .بطريقة
g
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ال]ويجي ،نكشف المعض+ت ا'gخ+قية d
الخ] الذي يتخلل المجتمع C
الم]سخة <  DCتاريخ واحدة من ا'مم ا'ك] ثراءاً
تحليلية هجائية لنظام <
ع Mوجه ا'gرض.
< C
< C
الفلسطيني <  DCسوريا اجتازوا الحدود ،أرض ألغام ،يسجل التاريخ المحاولة الجسدية
ال+جئ
 15من مايو/أيار  ،2011إنها الذكرى  63للنكبة.
ا'  g
ك] خطورة من أجل العودة ا أرضهم ا'gصلية.
يستكشف فيديو ”حديقة حيوانات غزة“ الصناعة d
ال]فيهية .يجعلك تتأمل <  DCسياسة وجمالية لعب وأداء ا'gدوار؛ فنان الماكياج وإلهامه؛
ال=ء ا'gص Mونسخته .أما جزء ”وقت ا'ستحمام“ ،فيقوم حمار بأخذ حمام جيد بعد يوم طويل مشبع بنظرات الجمهور والضحكات CD

ُ
<
<
<
”حديقة حيوانات غزة“.
ما هي السيناريوهات المستقبلية المحتملة َع ِق َب التطور والتطبيق الكامل لرؤية الحاسوب التكنولوجية؟ هوياتنا d
ا'ف]اضية والواقعية سوف
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ثوان ،مما سينتج عنه إغفال لحقنا ومن المرجح أن يختفي.
تتطابق < Dظرف ٍ
”مسك]اد“ يستخدم تقنية المحاكاة المطورة  DCالعالم الحيواC
ستج]نا ع Mتطوير أدوات وطرق جديدة لدفاع عن هويتنا.
هذه التحديات
<
¢
<
<
كأداة لدفاع النشيط من التحكم التكنولوجي المنجرف.
حامل لمواد تجميل d
عwة نساء جالسات ع Mشكل دائرة .النساء المرتديات ِل ِلباس حريري فاتح اللون 
يأ بها ا 
تwعن <  DCعملية وضع
<
مساحيق التجميل.
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ص ،Mيقوم هولت وسميثسون بارتجال محاثة مبنية ع Mالمواقف النمطية المعارضة <ب الساحل
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والفنان .يقتبس هولت دور فنان مفكر تصوري من مدينة نيويورك ،بينما يلعب
والغر للو'يات المتحدة من ناحية أسلوب الحياة ،الفن
<¢
سميثسون دور مغرور من مدينة كاليفورنيا تقوده المشاعر والغرائز.
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متشابهان أسودين d
مست]ين بأقل ما يمكن من اعدادات مكانية مخت°ة .تم استعمال غطاء مثل العباءة كأنه سيارة مبتذلة ـ ناقلة المحادثة
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السابق.
للwق ا'gوسطُ ،م َج ِمعة للمحاورين
g
C
C

الغر وفن الwق وصوره
الحوار يتقلب <ب السياق السابق ُ
المحدد وا'فكار المجردة المصطنعة <ب الفن المبتذل < ¢
النمطية .ا'gمر يطرح أسئلة حول خصائص هاته الصور النمطية DC < ،طريقة التعامل مع آراء ”ا'±خر“ ،النمطية داخل مفهوم الفن عند مجتمع
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يكرس مهرجان ديجيتال مراكش جزءا من برنامجه لفنون الميديا العربية وممارسات الفن الرقمي = >] سياقه العالمي .نظرة عن كثب حول
كيفية تطور فنون الميديا وتكنولوجيات التواصل الرقمي =] العالم العر ،Dمع q
ال= > c
ك cع pالممارسات الثقافية والفنية.
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أخ 2وبتعاون مع لي& هوتيت.
المVوع SH 0
الف 2للفيلم الطويل ”أق;م عسق;ن“ ،من Hاخراج 0
صيف  2010بينما كنت أقوم بعمل IاJخراج 0
H
H
1
H
H
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ال;جئ S0 Zلبنان .عندما كنا  S0تصوير الفيلم،
فلسطيني Zمن ش 2مخيمات
ممثلZ
0
0
تصوير فيلمنا تم  S0أماكن مختلفة بلبنان وسوريا ،مع 0
H
كنت أتصور فيديو
”التغا hعن مشاهدة الطيور“.
0
H 0
دقيقت ،Zيمكن لك أن تُ َثبت
عت tكفن rد القصة تم تطويره بمساعدة وسائل اJع;م الجديدة SH 0 .مدة
قص tحول الحرب حيث ُي s
فيديو 0
H 0
شاشت Zحيث تأخذ المشاهدين  SH 0رحلة حول العالم .بأبسط الوسائل الممكنة ،نحاول أن نتخيل الحياة بصورة سنيمائية ،لكن تطرح قضية
H
1
U
نهاية البVية ،أو ربما اقtابنا من كارثة  S0اJنتظار؟ لربما نهاية الزمن.
1
طفول ،“2يقوم مخرجه H 0
ل Zكوديه بإعادة الثقافة المرئية لجيل العرب  SH 0سنة  ،0891عن
 SH 0فيديو ”من اJبطال ،كرة القدم وكل ما تبقى من
0
طريق مناقشة ”الثورة المس ـ تحيلة“  SH 0لبنان.

عن طريق تخصيص والت;عب بعدة مواد مثل رسومات ،منشورات ومقتطفات من برامج لقنوات اJطفال )مثل برنامج عالم الصغار من
تلفزيون لبنان ،الرسوم المتحركة اليابانية مثل ’ريندايزر والرجل الحديدي‘ أو ’حرب ديناصورات أيزنبورغ‘ الخ(.
يحاول هذا العمل بان يكشف التجربة السياسية لبعض الشخصيات اللبنانية .من خ;ل الجمع واللعب بأجزاء من قصصهم ،يقوم كوديه
الب َسالَة ،العداوة ،المقاومة ،اJستشهاد والتحرير .كانت النتيجة عبارة عن تجربة مرئية شعرية حول
بدراسة المفهوم المبتذل تقريباً ل;نتماءَ ،
بلد ممزق باJمل واJستحالة.
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ا&ع MNللنسخة الرابعة لديجيتال مراكشُ ،يلخص رؤية واتجاه المهرجان ،والذي هو التجديد ،الصدارة ،ا&نفتاح
الملصق والفيديو
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متحمس ومتواضع ،عاشقون للسينما ولتمثيل فنون الميديا.
فريق
ٍ
والمعرفة ،تحت قيادة ٍ
نريد أن نشارك تجربتنا مع الرأي العام المح_L K ،
ولنب ،iأن السينما هي مفهوم واسع ،بد& من فكرة محصورة،
والل̀ aع_ نحو مفاجئ،
ِ
K
K
w
العر . Mإنه أيضا الوقت المناسب بالنسبة لنا ،أن نُحفز مناقشة مفتوحة وانتقادية
طاغية ع_ مهرجانات ا&فNم بالمغرب وبالعالم K s
L
LK
LK
والمخرج. i
الفنانi
ونتم aأن نخلق مكانا بدي Nلجيل جديد من
العر Mحيث يفتح برنامجه لعديد من العروض لها عNقة بالسينما الجديدة
يُ s
عت ديجيتال مراكش المهرجان الوحيد بأفريقيا وبالعالم K s
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الثMN
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K
من خNل أفNم مستقلة وتجريبية ،أفNم وثائقية إبداعية ،فن الفيديو والفن الرقمي ،تركيبات الفيديو ،التخطيط ا&لك K
w
`
والماس كNس.
عت أيضا منصة لورشات العمل
ا&بعاد .كما يُ s
L
العر ،MانطNقا من السينما المستقلة ا ُمجريات فنون
هذه السنة ،قررنا أن نُكرس جزءا من برنامجنا للعروض المعاة  Kالعالم K s
L
العر Mوا&جابة عن أسئلة حول كيف
الميديا  .نظرة عن كثب إ كيف أن فنون الميديا وتكنولوجيات التواصل الرقمي يتطورون  Kالعالم K s
L
L
ال̀ aهي `مسخة  K Lالثقافة العربية.
أن التكنولوجيا  Kهذه الجهات يتم فهمها وترسيخها  Kنظام متشارك لتناقل المعرفة K
 L
با&لهام ،لكن أغلبها يفتقد للعمق
م_ء 
أغلب المشاريع الفنية حول عروض فنون الميديا العربية تُنظم منطرف ”مست Kق ،“iبعضها K
والفهم للظروف السياسية وا&جتماعية المحددة لهذه المجتمعات ،تقاليدهم الروائية والشعرية )مكتوبة وشفهية( ،إضافة ا ذلك
w
والتفك حيث التكنولوجيا ` L
ال̀ aتسمح بموقف مختلف من التجربة
بحس من الشعر
K
تمج ٍ
حضور قوي للموسيقى والطقوس .ا&عمال K
وا&يقاع ،استخدام الصمت ،والقدرة ع_ التكلم إلينا 
مبا ًة أو مجازياً لحقائقهم الفردية والمجتمعية.
بدون ادعاء أننا الرواد الجدد ،بدون موقف واضح المعالم ،نريد فقط أن نقول :لقد حان الوقت لنلتقط صورتنا الخاصة بنا تحت
قيادة توجهنا الخاص.
شكر خاص لكل w
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المنتج ،i
المتطوع. i
والكاء .لفريقنا المتحمس وكل
الفنان،i
للمخرج،i
ا&صدقاء والشبكات العالمية،

عبد العزيز طالب و عبد اللطيف بن فيضول
مديري المهرجان
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