
للنشر الفوري

على هامش مشاركته في مهرجان البندقية

مهرجان البحر األحمر السينمائي الدولي
 يحتفي بدورة املرأة في السينما

5 سبتمبر 2021 - البندقية، إيطاليا 
اسـتضاف مهـرجـان البحـر األحـمر الـسينمائـي الـدولـي بـالـتعاون مـع ”مـونـو“ حـفل عـشاء حـصري بـحضور نـخبة مـن األسـماء واملـشاهـير، 

وذلـك لـالحـتفاء بـدور املـرأة فـي صـناعـة الـسينما. أقـيم هـذا الحـدث مـساء أمـس ضـمن مـشاركـته فـي فـعالـيات مهـرجـان الـبندقـية الـسينمائـي 

الدولي الذي يجري من 1 - 11 سبتمبر 2021. 

شهـد الـحفل حـضور نـخبة مـن املـشاهـير الـعاملـيني والـعرب، مـنهم كـيت هـدسـون، ديـمي مـور، إيـزابـيل أوبـير، كـوثـر بـن هـنية، صـبا مـبارك، 
تـارا عـبّود، فـاطـمة الـبنوي، سـارة مـسفر، إيـزا غـونـزالـيز، وألـيخانـدرا أونـيفا. وقـد تـم إقـامـة الـحفل لـتكريـم املـرأة والـتأكـيد عـلى دورهـا الـهام 
فـي صـناعـة الـسينما وذلـك ضـمن سـعي املهـرجـان ملـنح الـنساء مـنصة لـلتعبير واإلبـداع، أمـام الـكامـيرا وخـلفها، ولـفتح الـباب لـجيل جـديـد 

من املواهب النسائية املبدعة. 

ب فـريـق إدارة املهـرجـان شـيفانـي بـانـديـا، إدوارد وايـنتروب ومحـمد الـتركـي بـضيوف الـحفل مـن الـعامـلني فـي الـسينما والـتلفزيـون  وقـد رحّـ
وعـــالـــم األزيـــاء مـــنهم دانـــي دي لـــيو، طـــارق بـــن عـــّمار، ريـــا أبـــي راشـــد، إســـتر أكســـبوزيـــتو، لـــو أنـــد ذا يـــاكـــوزا، جـــون كـــورتـــاهـــاريـــنا، إيـــلينا 
بــيرمــينوفــا، ســوجــو بــارك، أديــسوا آيــغوي، كــريســتينا رومــانــوفــا، لــيزا يــرمــالــوفــيتش، ألــتون مــاســون، ولــوريــنا راي. كــما حــضر الــحفل فــريــق 

املواهب السعودية ويضم أحمد املال، يعقوب الفرحان، مجتبى سعيد، املعتز الجفري، وفارس ُقدس. 

- انتهى -
لالستفسارات:

redseafilmfest@ddapr.com

حول مهرجان البحر األحمر السينمائي الدولي
تُـــقام الـــدورة االفـــتتاحـــية ملهـــرجـــان البحـــر األحـــمر الـــسينمائـــي الـــدولـــي فـــي جـــدة الـــبلد املـــصنّفة إرثـــاً عـــاملـــياً وفـــق الـــيونـــيسكو، وتـــعرض بـــاقـــة مـــن أهـــم وأحـــدث اإلنـــتاجـــات 
الـسينمائـية الـعربـية والـعاملـية، إلـى جـانـب مـختارات كـالسـيكية لـعمالـقة اإلخـراج، وبـرامـج أخـرى لـتعريـف الجـمهور بـأصـوات جـديـدة مـن املـنطقة وخـارجـها. يُـعتبر املهـرجـان 

مــنصة لــلسينمائــيني الــعرب والــعامــلني فــي صــناعــة الــسينما مــن جــميع أنــحاء الــعالــم عــن طــريــق بــناء جــسور الــتواصــل، وتــنظيم مــسابــقة لــألفــالم الــطويــلة وأخــرى لــألفــالم 

القصيرة، واستضافة باقة من األنشطة والندوات وورش العمل. 

تُقام الدورة االفتتاحية من مهرجان البحر األحمر السينمائي الدولي من 6 إلى 15 ديسمبر 2021. 


