


"مـا وراء الـشاشـة" هـي رحـلة مـثيرة عـبر اإلنـتاج الـسينمائـي اإليـطالـي والـعاملـي عـلى مـدار السـبعني عـامـا املـاضـية، الكـتشاف الـكون الـخفي وراء الـكوالـيس. 15 فـيلما 
يـقومـون بـاسـتكشاف أشهـر املجـموعـات، جـنبا إلـى جـنب مـع املخـرجـني األكـثر شهـرة - مـن لـوكـينو فـيسكونـتي إلـى لـينا ويـرتـمولـلر، ومـن فـرانـشيسكو روزي إلـى جـولـيانـو 

مونتالدو - وتكشف أيًضا عن األدوار واملهنيني الذين بدونهم لن يكون سحر السينما ممكنًا اليوم كما كان من قبل. 

ســـيكون هـــناك فـــائـــزون بـــجوائـــز األوســـكار مـــثل مـــصمم الـــديـــكور دانــتي فــيريــتي واملـــايســـترو نــينو روتــا، مـــؤلـــف املـــوســـيقى األســـطوريـــة. ســـنرى فـــي الـــعمل مـــيكانـــيكيني وخـــياطـــات 
ونـــجاريـــن ورســـامـــني ونـــحاتـــني كـــالـــحكام املـــسيطريـــن بـــني مســـتودعـــات وورش عـــمل تـــشينيتشيتا والـــفنانـــني الـــذيـــن كـــرســـوا حـــياتـــهم لـــتصميم لـــوحـــات إعـــالنـــية لـــألفـــالم، مـــثل ســيلفانــو 
كـامـبيجي، الـذي سـافـر إلـى لـوس أنجـلوس لـتصويـر األسـطوريـة مـارلـني مـونـرو. سـنسمع جـولـيانـو مـونـتالـدو يسـرد نـشأة سـاكـو وفـانـزيـتي، بـني الـصعوبـات والـتقلبات املـذهـلة مـثل 

اللقاء بني جوان بايز وإنيو موريكوني الذين سجلوا في غضون ساعات قليلة أغنية Here’s to You، األغنية الراقصة التي أصبحت عالمة بارزة لجيل بأكمله. 
وسـنكون قـادريـن عـلى الـنظر عـن كـثب إلـى رابـطة الـصداقـة الـقويـة واالحـترام الـتي تـربـط بـني فـيديـريـكو فـيليني وإنـيو فـاليـانـو أو مـقابـلة بـييرو تـوزي الـذي قـام بـتصميم مـالبـس 
أعـظم املـغنيات فـي كـل الـعصور، مـن كـالوديـا كـارديـنالـي إلـى سـيلفانـا مـانـيانـو. مـن خـالل الـحكايـات والـتعليقات والـتأمـالت مـن الـشخصيات املـرمـوقـة فـي الـسينما الـعاملـية سـوف 
نـكتشف املـديـر األسـطوري لـلتصويـر الـفوتـوغـرافـي واملخـرج كـارلـو دي بـاملـا. وسـوف يـأسـرنـا تسـلسل الـشهادات الـتي جـمعها جـوسـيبي تـورنـاتـوري فـي الـفيلم الـوثـائـقي املـثير عـن 
جـوفـريـدو لـومـباردو، املـنتج الـذي أعـاد تـصميم الـسينما اإليـطالـية بـالـكامـل مـع شـركـة تـيتانـوس لـإلنـتاج فـي الـنصف الـثانـي مـن الـقرن العشـريـن. سـنكون قـادريـن عـلى االنـغماس فـي 
واحـد مـن أكـثر التحـليالت وضـوحـا لـتاريـخ إيـطالـيا مـن خـالل الـسينما املـدنـية لـفرانـشيسكو روزي، ومـقابـلة ألـيدا فـالـي، والـدة جـميع املـمثالت وفـًقا لـجوسـيبي بـيرتـولـوتـشي، أو 
اكـتشاف الـقصة املـدهـشة لشـركـة بـانـاريـا فـيلم لـإلنـتاج، فـي قـصة فـرانـشيسكو ألـياتـا، أحـد مـؤسـسي دار صـقلية الـصغيرة لـإلنـتاج فـي وسـط الـفضيحة الـسينمائـية األكـثر شهـرة مـا 
بــعد الحــرب، بــني هــولــيوود ورومــا وجــزر إيــواليــان: حــرب الــبراكــني الــشهيرة وأبــطالــها اإللــهيني روبـرتـو روسـيليني، وآنـا مـانـيانـي وإنجـريـد بـيرجـمان. مجــموعــة مــن الــصور الــتي 

تمثل ترنيمة لجمال وثروة وقوة وعناد السينما، من الرجال والنساء الذين صنعوها وكل من أحبها وما زال يحبها. 

الشغف واملوقف والسلوك واإلبداع وروح املبادرة والخبرة في املجال هي الخصائص التي توحد أصوات الشخصيات الرئيسية في االستعراض. 
لــيس فــقط املــمثالت واملخــرجــني وكــتاب الــسيناريــو، ولــكن أيــضا املــصوريــن الــسينمائــيني واملــلحنني ومــصممي األزيــاء ومــصممي الــديــكور والحــرفــيني واملــنتجني وســكرتــيراتــهم الــالتــي ال 

يمكن االستغناء عنهن: ثروة من الكفاءة واالحتراف جعلت إنتاج األفالم اإليطالية على مر السنني امتيازا استثنائيا معترفا به في جميع أنحاء العالم. 

15 فيلما وثائقيا تحكي 
قصة السينما اإليطالية من 
وراء الكواليس 
  



إيطاليا، 2020 
 105'

 ميمو فيرديسكا

تــصور غــير مســبوق أللــيدا فــالــلي، فــتاة شــابــة وجــميلة مــن بــوال ســرعــان مــا أصــبحت واحــدة مــن أشهــر املــمثالت املــحبوبــات فــي الــسينما اإليــطالــية 
والعاملية. 

يــروي مــيمو فــيرديــسكا قــصة األســطورة ألــيدا فــالــلي مــن خــالل الــكلمات غــير املــنشورة لــرســائــلها ومــذكــراتــها، ويــثريــها بــمعلومــات وأشــياء حــصريــة 
أخـرى: صـور فـوتـوغـرافـية، لحـظات عـائـلية خـاصـة، مـقابـالت جـديـدة مـع أطـفالـها، أقـاربـها، أصـدقـائـها واملـتعاونـني املخـلصني مـعها، ومـواد أرشـيفية 
أخــرى. يــعرض الــفيلم الــوثــائــقي ألــيدا صــورة كــامــلة لــم يســبق لــها مــثيل لــحياة فــتاة شــابــة وجــميلة مــن بــوال ســرعــان مــا أصــبحت واحــدة مــن أشهــر 

املمثالت املحبوبات في السينما اإليطالية والعاملية. 

إخراج: ميمو فيرديسكا 
سيناريو: ميمو فيرديسكا، بييرباولو دي ميجو 

تصوير: فيديريكو أنيكياريكو 
مونتاج: ميمو فيرديسكا 

موسيقى: أندريا لوكاريللي 
طـاقـم الـعمل: جـوفـانـا مـيتسوجـورنـو، بـييرو تـوزي، فـانـيسا ريـدجـرافـي، تـشارلـوت رامـبلينج، بـيرنـاردو بـيرتـولـوتـشي، مـارجـريـت فـون تـروتـا، تـييري 
فــريــمو، داريــو أرجــينتو، روبــرتــو بــينيني، مــاركــو تــولــيو جــيوردانــا، مــاوريــتسيو بــونــسي، أنــطونــيو كــالــيندا، فــيليتشي الوداديــو، كــارال جــرافــينا، 

ماريو باسكولي، ليليا سيلفي، تاتيانا فارنيزي، بييرباولو دي ميجو، الري دي ميجو. 
إنتاج شركة: فينيس فيلم، كوبالي فيلم، معهد لوتشي تشينيتشيتا، راي سينما، بمساهمة من شركة ميباكت 
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مرخص من شركة: معهد لوتشي تشينيتشيتا 
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أليدا



إيطاليا، 2012 
 52'

 جويدو تورلونيا

هناك عدد ال يحصى من املهن التي تقوم بصناعة الفيلم. وهذا ما يرويه لنا فيلم وثائقي عن كبار الحرفيني الذين جعلوا السينما ساحرة 

تـحويـل املـمثل إلـى شـخصية، أو خـياطـة ثـوب ثـمني أو زوج مـن األحـذيـة الـقديـمة كـما لـو كـانـت عـمالً فـنياً، وبـناء املشهـد مـع األحـداث، بـل ورسـمه قـبل 
كــل شــيء، "جــعله يــبدو قــديــماً"، مــما يــجعل الــرســم أو املخــطط املــصمم ألحــد املــشاهــد يــصبح إعــادة بــناء رائــعة لــذلــك املشهــد أو الحــدث، كــل هــذا 
ســينما مــصنوعــة يــدويًــا. يــروي الــفيلم الــوثــائــقي قــصة الــعائــلة الــكبيرة لــلسينما اإليــطالــية الــتي أنــقذت تــراث مــهاراتــها الــيدويــة والــفن الــذي يحســده 
الــعالــم بــأســره فــي ســتوديــوهــات "تــشينيتشيتا Cinecittà" بــفضل األســماء الــتي لــم تــصبح أبــًدا "تــوقــيعات" وقــبل كــل شــيء عــلى أيــدي الحــرفــيني 

املتميزين الذين ينقلون خبرتهم، مثل سر العائلة، من األب إلى االبن. 

إخراج: جويدو تورلونيا 
سيناريو: جويدو تورلونيا، الورا ديللي كوللي 

تصوير: تومازو بورجستروم 
مونتاج: بييرباولو فيرجا 

املمثلون: كيارا ماستروياني، أدريانو دي أنجيليس، دانتي فيريتي، جياني جانيزي، فرانشيسكا لو سكيافو، ماوريتسيو ميللينوتي، 
جابرييال بيسكوتشي، ماسيمو بييروني، مانليو روكيتي، بييرو توزي، دينو ترابيتي 

إنتاج: لوكينو فيسكونتي دي مودروني 
إنتاج شركة: إينورمس فيلم، بدعم من لويس فيتون 
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إيطاليا، 2007 
 54'

 سيلفيا جوليتي

شهادات أقرب املتعاونني مع لوكينو فيسكونتي وعالقتهم اإلنسانية بهذا املخرج الكبير وتحويل أفكاره إلى مشاهد 

هـــناك طـــرق عـــديـــدة إللـــتقاط صـــورة أو مشهـــد ملـــنظر طـــبيعي أو وجـــه. وغـــيرهـــا الـــكثير لـــتروي قـــصة الـــرجـــل، حـــياتـــه وعـــواطـــفه وشـــخصيته وتحـــركـــاتـــه، 
إليـصال رسـالـة إلـى الـعالـم. يـروي الـفيلم الـوثـائـقي املـالئـكة الـخفية لـلوكـينو فـيسكونـتي قـصة حـياة الـرجـل واملخـرج الـعظيم فـيسكونـتي، مـن خـالل رؤيـة 
أقــرب مــساعــديــه والــصور غــير املــنشورة مــن األرشــيف الــفوتــوغــرافــي لـ مــاريــو تــورزي، املــصور الــذي تــبعه طــوال حــياتــه. املــشغلون الــذيــن عــملوا مــعه 

وساهموا في صنع عظمته، في صمت، دون تعصب أو تمجيد، بصفتهم "مالئكته الخفية"، يعيدون لنا رؤية العبقري فيسكونتي.  

سيناريو: باربرا ياناريللي، جوسيبى ماريا جاليونى، سيلفيا جوليتي 
إخراج: سيلفيا جوليتي 
مونتاج: سيلفيا جوليتي 
موسيقى: روكو دى روزا 

تمثيل: فيديركو ديل زوبو، دانيلى نانوتسي، نينو كريستياني، جوسيبى بيرارديني، لوشو ترينتيني، ماريو تورسي 
iFrame :إنتاج شركة 
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املالئكة الخفية للوكينو فيسكونتي 



إيطاليا، 2016  
 90’

 فاريبورز كامكاري

رحلة مثيرة في أعظم لحظة في السينما اإليطالية يرويها أحد أبطالها. 

الـــفيلم الـــوثـــائـــقي لـــيس فـــقط الـــسيرة الـــشخصية لـــلمصور واملخـــرج األســـطوري كـــارلـــو دي بـــاملـــا، ولـــكنه رحـــلة مـــثيرة فـــي أعـــظم لحـــظة فـــي الـــسينما 
اإليطالية. 

مــن الــواقــعية الجــديــدة لــلوكــينو فــيسكونــتي، وفــيتوريــو دي ســيكا، وروبــيرتــو روســيلليني، إلــى فــيلم بــلو أب وديــزيــرتــو روســو (الصحــراء الحــمراء) حــتى 
روائع أعمال وودي آلن. 

نـوادر وتـأمـالت وتـعليقات مـن شـخصيات مـرمـوقـة فـي الـسينما الـعاملـية مـثل بـرنـاردو بـيرتـولـوتـشي، وودي آلـن، وويـم ويـندرز، وفـولـكر شـلونـدورف وكـني 
لوتش، ترافقنا في هذه الرحلة الرائعة من خالل األلوان ورؤية تلك السينما اإليطالية التي ستبقى إلى األبد في حوليات السينما العاملية. 

إخراج: فاريبورز كامكاري 
سيناريو: فابيو نوتسياتا، لويجي كابالبو 
مونتاج: فابيو نوتسياتا، لويجي كابالبو 

تصوير: فابيو زاماريون 
موسيقى: ريز أورتوالني 

املداخالت: وودي آلن، أليك بالدوين، بيرناردو بيرتولوتشي، آبيل فيررارا، جانكارلو جانيني، كارلو ليتساني، كني لوتش، تشيتو مازيللي، نيكيتا 
ميكالكوف، جوليانو مونتالدو، ميرا ناير، ريز أورتوالني، ميكيلي بالتشيدو، فرانشيسكو روزي، فولكر شلوندورف، إيتوري سكوال، باولو تافياني، 

كارلو فانسينا، ويم وينديرس، لينا ويرتموللر 
املنتج: أدريانا كييزا دي باملا 

 Acek, Rai Cinema إنتاج شركة: أسيك، راي سينما
بالتعاون مع: راي سينما، إقليم التسيو، معهد لوتشي تشينيتشيتا، املركز التجريبي للتصوير السينمائي، وزارة الخارجية 
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املاء والسكر. كارلو دي باملا، ألوان الحياة
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 فاليريو رويز

صورة شخصية وشاعرية للينا ويرتمولر Lina Wertmüller  مع بصمة من فاليريو رويز، مساعده املخرج ومعاونه املقرب. 

وراء الــنظارات الــبيضاء قــصة رحــلة فــي حــياة لــينا ويــرتــمولــر ومــسيرتــها املــهنية، أول امــرأة فــي الــعالــم فــي تــاريــخ الــسينما تــحصل عــلى تــرشــيح 
أوسـكار ألفـضل مخـرج، مـع تـحفتها الـرائـعة بـاسـكوالـينو سـيتيبيلليتسى   Pasqualino Settebellezze  (1975). مـن الـصور غـير املـنشورة 
الــتي تــم الــتقاطــها فــي معهــد تــشينيتشيتا عــندمــا كــان مخــرج مــساعــد لــفيديــريــكو فــيلليني فــي 8 1/2، يســترجــع الــفيلم الــوثــائــقي أمــاكــن أفــالمــه 
األكـثر شهـرة، الكـتشاف الـعالـم الـفني واإلنـسانـي المـرأة كـانـت دائـًما وفـية ألصـولـها الـساخـرة والـغريـبة، حـيث تـركـت بـصماتـها فـي كـل مشهـد مـن 

املشاهد التي عملت بها، من السينما إلى املسرح، ومن التلفزيون إلى املوسيقى. 

إخراج: فاليريو رويز 
سيناريو: فاليريو رويز 

تصوير: جوزيبي بينيوني 
تصميم: فيرجينيا فيانيللو 

موسيقى: لوتشو جريجوريتي، بييرلويجي ليوناردي 
طـاقـم الـعمل: لـينا ويـرتـمولـر، صـوفـيا لـوريـن، هـارفـي كـيتيل، روتجـر هـاور، نـاسـتاسـجا كـينسكي، جـيانـكارلـو جـيانـيني، فـرانـكو زيـفيريـلي، إيـسا 
دانـــييلي، ريـــتا بـــافـــونـــي، بـــييرو تـــوزي، روبـــرتـــو هـــيرلـــيتزســـكا، مـــاريـــنا تـــشيكونـــيا، مـــاســـيمو ويـــرتـــمولـــر، رافـــايـــيلي ال كـــابـــريـــا، كـــاتـــريـــنا دامـــيكو، 

بييرلويجي ليوناردي، موتسي لوفريدو، مازولينو داميكو، الورا ديللي كوللي، دي مازي دومينيكو 
املنتج: ليوناردو ريكالكاتي، فاليريو رويز 

إنتاج شركة: ريكالكاتي للوسائط املتعددة، بمساهمة من وزارة الثقافة، فيلم نظارات بيضاء 
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وراء النظارات البيضاء
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 ديدي نيوكي، كارولينا روزي

رحلة في سينما فرانشيسكو روزي الذي يعيد بناء املسار الفكري والفني واملدني للمخرج العظيم ونصف قرن من التاريخ اإليطالي من خالل 
صوت ابنته كارولينا. 

الـفيلم الـوثـائـقي هـو رحـلة فـي الـسينما املـدنـية لـفرانـشيسكو روزي، لـلمواطـن روزي، كـما كـان يـحب أن يـعرّف عـن نـفسه. ال تـزال الـسينما الـخاصـة بـه 
تـمثل أحـد أكـثر التحـليالت وضـوحًــــا فـي تـاريـخ إيـطالـيا الـيوم. تـرافـقنا ابـنته كـارولـينا فـي هـذه الـرحـلة، وروزي نـفسه، فـي أجـزاء مـن مـقابـالتـه، إلعـطاء 

معنى وثقل للسينما الخاصة به. 
ابــتكر فــرانــشيسكو روزي أســلوبًــا ســرديًــا جــديــًدا لــسينما لــم تــكن مــوجــودة قــبله. ولــدت أفــالمــه مــن أبــحاث واســتفسارات حــول واقــع الــبلد: عــمل عــلى 
الـوثـائـق، عـلى "مـا كـان مـعروفـاً وقـتها". وتحـدث عـن «الـقوة والسـلطة» الـتي تفسـد وتفسـد عـندمـا تـختلط بـالجـريـمة. تنجـلي الـقصة مـن خـالل أفـالمـه 

املصطفة ليس بالترتيب الذي تم تصويرها به، ولكن على أساس األسبقية التاريخية للقصص اإلخبارية التي يتم سردها. 

إخراج: ديدي نيوكي، كارولينا روزي 
سيناريو: ديدي نيوكي، آنا ميجوتو، كارولينا روزي 

مونتاج: فالينتينا جيلوتي، كالوديو بولي 
تصوير: ماركو ألفييري، لورينسو جيروميني 

موسيقى: أندريا لوكاريللي 
املقابالت: ليريو أباتي، روبيرتو أندو، فينشينسو كاليا، فوريو كولومبو، جيراندو كولومبو، جانكارلو دي كاتالدو، نينو دي ماتيو، كوستا 

جرافاس، ماركو توليو جوردانو، نيكوال جراتيري، رافييلي ال كابريا، فرانشيسكو ال ليكاتا، أنطونيو نيكازو، جوليو سابيللي، روبيرتو 
سافيانو، جوزيبي تورناتوري 

املنتج: ديدي نيوكي 
إنتاج شركة: ثري دي لإلنتاج، أنديامو أفانتي لإلنتاج، معهد لوتشي تشينيتشيتا بالتعاون مع ميباكت، منطقة كامبانيا 
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 سيلفيا جوليتي وجوتو باربيري

في إنتاج فيلم ساكو و فانسيتي، يأخذنا جوليانو مونتالدو إلى ما وراء كواليس فيلم أسطوري، والذي ال يزال حاضرًا للغاية حتى يومنا هذا. 

بـوسـطن مـاسـاتـشوسـتس، 1920. تـم الـحكم عـلى إيـطالـيني نـيكوال سـاكـو و بـارتـولـومـيو فـانـسيتي بـاإلعـدام. ذنـبهم الـوحـيد هـو كـونـهم فـوضـويـني. ثـار 
وتـــمرد الـــعالـــم كـــله دون أن يـــتمكن مـــن إنـــقاذهـــم. فـــي عـــام 1971، أخـــرج املخـــرج جـــولـــيانـــو مـــونـــتالـــدو    فـــيلًما عـــن قـــصتهم املـــذهـــلة. أصـــبح كـــل مـــن 
 Ennio لـ  Here’s to Youفــــانــــسيتي و ســــاكــــو عــــلى الــــفور أيــــقونــــة ضــــد الــــتعصب والــــظلم وعــــقوبــــة اإلعــــدام. وأصــــبحت املــــوســــيقى الــــتصويــــريــــة
Morricone وJoan Baez رمـزًا للحـريـة والـدفـاع عـن حـقوق اإلنـسان، وعـملت عـلى إيـقاظ ضـمائـر الشـباب فـي جـميع أنـحاء الـعالـم. يـحكي لـنا 
الــفيلم الــوثــائــقي" املــوت الشــرعــي"  عــن الــعمل االســتثنائــي لـــجولــيانــو مــونــتالــدو، ومــسار اإلنــتاج الــفني بــأكــمله ومــا وراء أحــداث الــفيلم الــذي أصــبح 

عمالً أساسيًا في تاريخ السينما اإليطالية والعاملية. 

إخراج: سيلفيا جوليتي و جوتو باربيري 
مونتاج: أنطونيللو باسو 

سيناريو الفيلم:  سيلفيا جوليتي 
موسيقى: أنجلو توالتشي 
تصوير:  سيلفيا جوليتي 

تمثيل:  جوليانو مونتالدو وفيرا بيسكارولو مونتالدو  وإينيو موريكونى ولويجي بوتا وروزانا فراتيللو وماريو سيستي ولورينسو تيبالدو 
تصميمات: ريمو فويانو 
 iFrame إنتاج: شركة

بالتعاون مع:   MiBACT أرشيف إنريكو أبيتيتو وجامعة السينما الحرة. 
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املوت الشرعي  
جوليانو†مونتالدو†يحكى†كواليس†فيلم†ساكو†و†فانسيتي
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نيللو كوريالى 

قصة Panaria Film، دار إنتاج األفالم الشهيرة التي تأسست في منتصف األربعينيات من قبل أربعة شباب من صقلية أرستقراطيني جاءوا  
لتحدي هوليود. 

شــركــة Panaria Film واألربــعة شــباب املــغامــريــن مــن صــقلية الــذيــن أســسوهــا، وجــدوا أنــفسهم فــي قــلب أكــبر فــضيحة عــاطــفية ســينمائــية عــلى 
اإلطالق، وقعت بني هوليود وروما ما بعد الحرب والجزر اإليولية: حرب البراكني. 

 Panaria مــواجــهة فــنية وإنــسانــية وإنــتاجــية وإعــالمــية عــارض روبــيرتــو روســيلليني وأنــا مــانــيانــي إنجــريــج بــيرجــمان والشــباب األرســتقراطــيني فــي
و"املـروجـني" لـفيلم سـترومـبولـي ومـنتجي الـفيلم املـنافـس الـبركـان. يـعيد فـرانـشيسكو ألـياتـا   الـبالـغ مـن الـعمر ثـمانـني عـامًــا، أمـير فـيال فـرانـكا ودوق 

صالباروتا، آخر ما تبقى من شباب Panaria Film، إعادة بناء موسم املغامرة هذا قبل 50 عاًما بالصور والوثائق واألفالم من أرشيفه. 

فكرة وإخراج: نيللو كوريالى 
تصوير: جوليو بيتروماركي 

مونتاج: دومينجو روسي و روبيرتا كروشاني 
أصوات: أليساندرو روال و ماكسيمليان جوبيت 

املنتج التنفيذي: نيكوال كونتيشيللو 
تمثيل:  فرانشيسكو ألياتا و ريتسو أفانسو و بيترو مونكادا و كوينتو دي نابولي وأنا مانياني و روبيرتو روسيلليني وإنجريد بيرجمان و وليام 

ديتيرلى ولوكينو فيسكونتي 
 Istituto Luce Cinecittà, N.C produzione :إنتاج

 Panaria Film :بالتعاون مع
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جوزيبي تورناتوري 

حياة وعمل جوفريدو لومباردو، الرجل الذي جعل السينما اإليطالية رائعة مع شركة تيتانوس لإلنتاج السينمائي. 

الفهـد األخـير لـيس مجـرد فـيلم وثـائـقي مـثير عـن جـوفـريـدو لـومـباردو، املـنتج الـذي قـام مـع شـركـة تـيتانـوس بـإعـادة تـصميم الـسينما اإليـطالـية بـالـكامـل 
فــي الــنصف الــثانــي مــن الــقرن العشــريــن، مــما ســاعــد عــلى جــعلها رائــعة فــي الــعالــم. فــهو أيــضاً تــرنــيمة لجــمال الــسينما وثــروتــها وقــوتــها وعــنادهــا، 
والـرجـال الـذيـن صـنعوهـا وكـل مـن أحـبها ومـا زال يـحبها. ظهـر املخـرج الـحائـز عـلى جـائـزة األوسـكار جـوزيـبي تـورنـاتـوري ألول مـرة بـفضل جـوفـريـدو 
لــومــباردو مــع فــيلم إل كــامــوريســتا وكــرس بــعًضا مــن أفــضل أفــالمــه لحــلم الــسينما الجــميل؛ ولــتجسيد هــذه الــلوحــة فــي الــصور، كــانــت الــشخصية 
املـثالـية مـع الـعالَّمـة إنـيو مـوريـكونـي الـذي قـام بـعمل مـوسـيقى الـفيلم. يـتذكـر األشـخاص الـذيـن تـمت مـقابـلتهم فـترة مـا بـعد الحـرب مـباشـرة، عـندمـا 
اتـبعت شـركـة تـيتانـوس، الـتي أسـسها والـده جـوسـتافـو لـومـباردو فـي عـام 1904، خـط إنـتاج أفـالم شـائـًعا لـلغايـة، حـتى املـواسـم الـتي أصـبح فـيها 
جـوفـريـدو، مـدفـوعًــا بـدافـع نـحو الـسينما األكـثر الـتزامًـا، ال يجـد نـفسه يـسير عـلى خـطى سـينما املـؤلـفني فحسـب، بـل يـدعـمها أيـًضا، ويـشجع وجـودهـا 

حتى املغامرة العظيمة والفريدة حًقا لفيلمه املحبوب، األسلوت للوكينو فيسكونتي. 

إخراج: جوزيبي تورناتوي 
سيناريو: جوزيبي تورناتوي 

مونتاج: ماسيمو كواليا 
تصوير: فابيو زاماريون 

موسيقى: إينيو موريكوني 
طاقم العمل: جوفريدو لومباردو، أالن ديلون، ماريو مونيتشيللي، إيتوري سكوال، فرانشيسكو روسي، جوزيبي تورناتوري، صوفيا لورين، بيرت 

النكاستر، إرماننو أوملي، إينيو موريكوني 
املنتج: جويدو لومباردو 
إنتاج شركة: تيتانوس 
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 رافييلي راجو، دانييال ماشالي                                                                                                   

السنوات الرائعة للسينما اإليطالية في قصص ستة سكرتيرات عملوا لعقود إلى جانب املنتجني واملخرجني أصحاب الرؤية واملمثلني الذين ال 
يمكن نسيانهم. 

ســـتة ســـكرتـــيرات يـــروون كـــيف كـــان الـــعمل فـــي عـــالـــم الـــسينما عـــندمـــا فـــازت األفـــالم اإليـــطالـــية بـــجائـــزة تـــلو األخـــرى، فـــي فـــينيسيا وكـــذلـــك فـــي لـــوس 
أنجـــلوس. مـــن خـــالل الـــنوادر والـــكشف عـــن الـــحكايـــات والـــصور غـــير املـــنشورة والـــكالســـيكيات الـــرائـــعة، نـــتتبع الـــنقاط الـــبارزة فـــي حـــياتـــهم املـــهنية 
والـشخصية جـنبًا إلـى جـنب مـع املـنتجني اإليـطالـيني األسـطوريـني فـي السـتينيات. يـصور الـفيلم حـقبة فـي الـسينما حـيث بـرزت الـعديـد مـن األسـماء 
مـثل األخـويـن دي الوريـنتيس، وفـرانـكو كـريسـتالـدي وجـوفـريـدو لـومـباردو مـن بـني املـنتجني، وفـيسكونـتي، وفـيلليني ومـونـيتشيللي مـن بـني املخـرجـني، 

وفيتوريو جاسمان وألبيرتو سوردي من بني املمثلني. 

إخراج: رافييال راجو 
فكرة: دانييال ماشالي 

تصوير: فينشينسو تارانتو 
مونتاج: رافييلي راجو، وجاكوبي جامبيريني 

موسيقى تصويرية: فرانكو إيكو 
أصوات: نيكوال دي توما 

املمثلون: ليالنا أفينكوال، وريزي بروليتي، وتشيزارينا ماركيتي، وفياميتا بروفيلي، وباوال كوالييرو، وآنا ماريا سكافاشي 
إنتاج: أندريا بيتروتسي 

املنتج املنفذ: دانييال ماشالي 
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 World Video Production  إنتاج شركة: وورلد فيديو برودكشن

 إخراج
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السكرتيرات. حياة للسينما  
 



إيطاليا، 2010 
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جانكارلو روالندي، ستيفي ديال كازا 

تصور إنيو فاليانو. قصة إنسانية وفنية، تناقضات ورؤى، التحليالت الشرسة، الشعر، والسينما. 

مارس 1964. أنجيلو ريتسولي، وفيديريكو فيلليني وجولييتا مازينا، إلى جانب املمثلني وكتاب السيناريو والفنيني الذين شكلوا طاقم عمل فيلم 
8 1/2 في رحلة إلى لوس أنجلوس. الوجهة: ليلة حفل توزيع جوائز األوسكار. أثناء التوقف في نيويورك، قرر إنيو فاليانو، رفيق املخرج فيليني 

في مغامرات األفالم ألكثر من عشرين عاًما، العودة إلى روما. هذا هو املشهد الذي يعد مصدر إلهام للفيلم الوثائقي الذي يبحث في عمق 
مساهمة فاليانو في السينما، ويعيد تتبع حياة وأعمال واحدة من أكثر الشخصيات إثماراً وأصالة وحساسية في الثقافة اإليطالية في فترة ما 

بعد الحرب. 

إخراج: جانكارلو روالندي، ستيفي ديال كازا 
سيناريو: جانكارلو روالندي 
تصوير: ستيفانو باراديسو 

مونتاج: ريكاردو بوجي 
موسيقى: جوفاني بروفينسالي 

طاقم العمل: إليو جيرمانو، إنريكو فايمي، ساندرا ميلو، جوليانو مونتالدو، بوبي أفاتي 
املنتج: جويدو لومباردو 

إنتاج شركة: بارييس لإلنتاج بالتعاون مع راي موفي
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مرخص من شركة: بارييس لإلنتاج 
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ملحة عن الفيلم 

 معلومات العمل
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 عناوين فرعية
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فاليانو، األفضل قد انتهى  



إيطاليا، 1999 
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 ماريو مونيتشيللي

املــسار الــفني لــواحــد مــن أعــظم املــؤلــفني واملــلحنني اإليــطالــيني فــي الــقرن العشــريــن، والــذي تــرك عــمله أثــرًا ال يــمحى فــي تــاريــخ املــوســيقى والــسينما 
.اإليطالية 

يســترجــع الــفيلم الــوثــائــقي ويــوضــح اإلنــتاج املــوســيقي االســتثنائــي لــنينو روتــا مــن خــالل شــهادات الــزمــالء واألصــدقــاء واقــتباســات مــن األفــالم الــتي 
 Il Padrino وصـوالً إلـى األب الـروحـي ،Amarcord دخـلت تـاريـخ الـسينما بـشكل صـحيح، مـن الـحياة الحـلوة "ال دولـتشي فـيتا" إلـى أمـاركـورد
واألب الـروحـي الجـزء الـثانـي Il Padrino II الـذي حـصل عـنه عـلى جـائـزة األوسـكار. لـكن قـصة روتـا ليسـت مجـرد حـياتـه املـهنية فـي الـسينما، بـل 
هـي أيـًضا إنـتاج مـكثف ألغـانـي األوبـرا والـسمفونـيات. قـام مـاريـو مـونـيتشيلي بـعمل هـذا الـفيلم الـوثـائـقي إلظـهار تـكريـمه الـشخصي لـلمعلم الـعظيم، 

وإثراء سرد قصص غير منشورة وذكريات شخصية. 

إخراج: ماريو مونيتشيللي 
سيناريو: سوزو تشيكي داميكو 

تصوير: ستيفانو كوليتا 
مونتاج: أليسيو دوليوني 

طاقم العمل: ماريو مونيتشيللي، سوزو نشيكي داميكو، برونو موريتي، فيديريكو فيلليني، ريكاردو موتي، نينو روتا، ماريو سولداتي، 
لينا ويرتموللر، فرانكو زيفيريللي 

إنتاج شركة: معهد لوتشي تشينيتشيتا، باروس فيلم 
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مرخص من شركة: معهد لوتشي تشينيتشيتا 
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صديق سحري. املايسترو نينو روتا



إيطاليا، 2010 
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جانفرانكو جاني 

من ماتشيراتا إلى هوليوود، قصة دانتي فيريتي، بطل ونجم التصميم والسينوغرافيا العاملية بال منازع، الحائز على ثالث جوائز أوسكار. 

قــصة دانــتي فــيريــتي، املــصمم والــفنان واملخــرج الــفني الــعاملــي بــال مــنازع، مــنذ نــشأتــه وحــتى وصــولــه لــألضــواء الــعاملــية كــأعــظم مــؤلــفي الــسينما. 
فيريتي بني فيلليني وسكورسيزي، من معهد تشينيتشيتا إلى هوليوود مع نجاح السينما اإليطالية والعاملية. 

تـصور مـتكامـل بـ 360 درجـة يـقدمـها املخـرج جـيانـفرانـكو جـانـي مـن خـالل مـقابـلة طـويـلة، ولـكن أيـًضا مـن خـالل نـظرة وشـهادات املخـرجـني واملـمثلني 
الـذيـن شـاركـهم فـيريـتي فـي مـشاريـع مـهنية مـهمة بـاإلضـافـة إلـى الـعديـد مـن الـزمـالء واألصـدقـاء و"الشـركـاء" الـالمـعني املـميزيـن حـًقا مـثل فـرانـشيسكا 

لو سكيافو. 

إخراج: جان فرانكو جاني 
سيناريو: برونو ساراندريا 

تصوير: أليسيو جيلسيني توريزي، أوجو مينيجاتي، أليسيو إيوزو، جوزيبي مالباسو 
موسيقى: ريكاردو جاني 

طاقم العمل: دانتي فيريتي، مارتني سكورسيزي، ليوناردو دي كابريو، تيري جيليان، فرانشيسكا لو سكيافو، جوزيبي تورناتوري، جني-جاكس 
أنواد، ليليانا كافاني، جابرييال بيسكوتشي 

املنتج: نيكوليتا إيركولي، فالفيا بارنازي 
إنتاج شركة: ستوديوهات تشينيتشيتا، كومبو لإلنتاج، راي سينما، معهد لوتشي تشينيتشيتا، إن بي سي الشبكات العاملية العاملية إيطاليا، 

نيكوماكس للسينما، بدعم من مؤسسة روبيرتو روسيلليني، مؤسسة كارال فيندي، لجنة تورين بيمونتي لألفالم، لجنة ماركي لألفالم 
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مرخص من شركة: معهد لوتشي تشينيتشيتا 
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دانتي فيريتي: مصمم ديكور إيطالي



إيطاليا، 2008 
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' 
فرانشيسكو كوستابيلي 

يأخذنا الفيلم وراء كواليس التحف واألعمال الرائعة، ويكشف عن أسرار مصمم األزياء املسرحي والسينمائي بييرو توزي، الحائز على جائزة 
األوسكار عام 2013. 

يـــحكي الـــفيلم الـــوثـــائـــقي عـــالـــم بـــييرو تـــوزي، ولـــقائـــه بـــالـــسينما، واملخـــرجـــني الـــذيـــن أحـــبهم أكـــثر، واملـــمثالت األكـــثر إعـــجابًـــا. مـــن خـــالل الـــصور، بـــني 
املجــموعــات والــفصول الــدراســية حــيث يــعمل الــطالب الــصغار لــتعلم أســرار املــهنة، تــم قــيادتــنا فــي رحــلة عــبر تــاريــخ الــسينما واألزيــاء اإليــطالــية مــن 
فـترة مـا بـعد الحـرب وحـتى الـيوم. تـحكي الـعديـد مـن املـقابـالت عـن الـعالَّمـة فـي بـانـورامـا الـسينما اإليـطالـية والـعاملـية. ولـيس هـذا فحسـب. يـروي الـفيلم 
الـــوثـــائـــقي قـــصة الـــفنان ويـــكشف عـــن الـــرجـــل فـــي حـــياتـــه الـــيومـــية. الـــشخص الـــذي ال يـــحب الـــحياة عـــلى األرجـــح والـــذي، كـــما عـــرَّفـــه صـــديـــقه فـــرانـــكو 

زيفيريلي، يظهر على أنه "آخر ناجٍ من عالم لم يعد موجوًدا". 

إخراج: فرانشيسكو كوستابيلي 
مونتاج: ستيفانو ماريوتي 

تصوير: فالينتينا سوما 
موسيقى: إنريكو ميناليا 

أصوات: فيليبو إيركوالني 
طاقم العمل: بييرو توزي، فرانكو زيفيريللي، كالوديا كاردينالي، تشارلوت رامبلينج، ياولو فيرتسي، ميلينا كانونيرو، ماوريتسيو ميللينوتي، 

جابرييال بيسكوتشي، فرانكا فاليري، كاتيرينا داميكو 
املنتج: إليزابيتا بروسكولوني 

إنتاج شركة: املركز التجريبي للتصوير السينمائي 
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مرخص من شركة: املركز التجريبي للتصوير السينمائي 
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الفستان والوجه. لقاء مع بييرو توزي  



إيطاليا، 2018 
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 سيموني ألياندري

ذكريات سيلفانو كامبيجي، الفنان الذي صور نجوم الخمسينيات ورسم ملصقات أشهر أفالم هوليوود. 

سـيلفانـو كـامـبيجي، املـعروف فـنياً أيـًضا بـاسـم نـانـو، هـو الـرجـل الـذي رسـم أحـالم اإليـطالـيني بـعد الحـرب وحـتى السـتينيات: مـلصقات أفـالمـه مـثل 
ذهـب مـع الـريـاح، الـدار الـبيضاء، بـن هـور وآالف الـعناويـن األخـرى. ولـد فـي فـلورنـسا عـام 1923، وظـلت أعـمالـه مـتواجـدة لـقرن مـن الـزمـان: الـتي 
هــي بــالنســبة ملــعظمنا صــور بــاألبــيض واألســود - الــعربــات تــحت قــصر فــيكيو، وتحــريــر فــلورنــسا، ووصــول الــنجوم األمــريــكيني إلــى رومــا فــي فــترة 
هـولـيوود عـلى نهـر الـتيبر، فـهي بـالنسـبة لـه ذكـريـات حـية ومـلونـة مـثل الـرسـومـات الـتي اسـتمر فـي صـنعها وهـو يـغني بـالـصفير أثـناء تـفكيره فـي ذلـك 

الوقت عندما قالت له مارلني: "يا مايسترو، هل علي أن أخلع مالبسي؟". 

إخراج: سيموني ألياندري 
سيناريو: سيموني ألياندري، روبيرتو موليتيرني 

تصوير: أنطونيللو ساراو 
مونتاج: بينيديتو سانفيليبو 

طاقم العمل: سيلفانو كامبيجي 
املنتج: ساندرو بارتولوتسي 

إنتاج شركة: كليبر ميديا، معهد لوتشي تشينيتشيتا 
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مرخص من شركة: معهد لوتشي تشينيتشيتا 
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As Time Goes By. الرجل الذي رسم األحالم  



بفضل

ANDREA RICCI | Studio Ixylonمشروع رسومي




