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 21أبريل ، 2020 ،جدة – المملكة العربية السعودية
اختارت شبكة مؤسسة ترايبكا لألفالم بالشراكة مع مؤسسة مهرجان البحر األحمر السينمائي ،مشروع الفيلم السعودي
"شرشف" للمخرجة هند الف ّهاد ،لإلنضمام إلى سوق أفالم منصة مؤسسة تريبيكا لألفالم ( )TFIفي دورته الحالية.
فيلم شرشف ،من إخراج هند الف ّهاد وكتابة هناء العمير ومن إنتاج طالل عايل ،سيمثل المملكة العربية السعودية في منصة
ترايبكا التي تقرر أن تُعقد افتراضيا ً هذا العام ،من تاريخ  27ابريل الى  1مايو .2020
علما ً أن "شرشف" هو أحد مشاريع األفالم المشاركة في معمل البحر األحمر لألفالم الذي أطلق بشراكة مع معمل تورينو
لألفالم ،والذي اختير من ضمن  12مشروعا ً للمشاركة في ثالث إقامات فنية وبرنامج حضانة على مدى ستة شهور بدءاً من
شهر نوفمبر  .2019وقد ضم البرنامج ستة مشاريع سعودية وستة مشاريع عربية في طور التطوير.
ويعتبر سوق أفالم  ، TFIمنصة لتطوير أفالم المواهب السينمائية الصاعدة من كل أنحاء العالم ،حيث تلتقي في ملتقى سنوي
يعقد في مدينة نيويورك ،على هامش مهرجان  Tribecaالسينمائي .وتوفر منصة  TFIفرص تسويقية وإنتاجية وإعالمية
للمشاريع المشاركة مع مختلف الجهات الفاعلة في مجال صناعة األفالم على المستوى العالمي.
تدور أحداث فيلم "شرشف" في مدينة الرياض في عام  1978حيث تتفتح عينا هيله ،فتاة من عائلة محافظة ،على السينما
والعالم ككل ،بعد زواجها من مساعد ،بينما يتخذ المجتمع منحى أكثر تشدداً وانغالقاً.
هند الف ّهاد هي مخرجة العمل ،وقد بدأت مسيرتها اإلخراجية في عام  ،2012عبر ثالث أفالم قصيرة ،اضافة الى اشتراكها
ضمن الفيلم الطويل "بلوغ" ( ،) 2020مع أربع مخرجات أخريّات ،وهو من إنتاج مؤسسة مهرجان البحر األحمر السينمائي.
ُمنتج الع مل طالل عايل قد بدأ مسيرته في مجال األفالم في المملكة العربية السعودية كمخرج ومنتج منذ عام .2002
هناء العمير هي كاتبة ومخرجة وناقدة أفالم .في  2008حاز سيناريو فيلمها "الهدف" على جائزة أفضل سيناريو في مهرجان
األفالم السعودية ،ولها فيلم قصير هو "شكوى" (.)2015
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