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 الدورة السادسة والسبعون لمهرجان البندقية السينمائي الدولي –ال بينالي دي فينيسيا 

 

 ا"لوكولتر "المجد لصانع السينم -جائزة جيجرالمخرج اليوناني الفرنسي كوستا غافراس يتلقى 

 في مهرجان البندقية السينمائي الدولي 2019لعام 
 

 

 

عام لوكولتر "المجد لصانع السينما" ل -نال المخرج السينمائي اليوناني الفرنسي الشهير كوستا غافراس جائزة جيجر – 2019أغسطس  31البندقية، 

فل تسليم ليدو دي فينيسيا. وبعد ح في جزيرةالدولي خالل حفل أقيم في قصر السينما )باالزو ديل سينما( في مهرجان البندقية السينمائي  2019

للمرة األولى  Adults in the Roomالجائزة الذي أشرف عليه مدير مهرجان البندقية السينمائي ألبرتو باربيرا، ُعرض فيلم المخرج الجديد 

 عالميًا خارج إطار منافسة المهرجان.

 

 

بالتعاون مع مهرجان "ال بينالي دي فينيسيا" سعيًا إلى تكريم المخرج ذي  2007لوكولتر جائزة "المجد لصانع السينما" في عام  -استحدثت جيجر

دة إلخراج عاًما، أسهم كوستا غافراس في ابتكار أساليب جدي 50األثر البالغ في تطور السينما المعاصرة. وفي أثناء مسيرة مهنية امتدت أكثر من 

الوثائقية،  ماألفالم السياسية بتركيز نشاطه الفني على الترفيه الشعبي. ومن خالل إثارة مسائل مربكة ومهمة في إطار أعمال درامية بدالً من األفال

العنوان ذاته من  من الكتاب الذي يحمل Adults in the Roomأتاح المخرج تقديم محتوى فريد لعامة الجمهور. وأُخذت وقائع فيلمه الجديد 

 .2015تأليف يانيس فاروفاكيس، والذي يتناول خطة إنقاذ اليونان من األزمة المالية في عام 

 

 

لى نقشها لوكولتر ع -باإلضافة إلى جائزة "المجد لصانع السينما"، تلقى كوستا غافراس ساعة "ريفيرسو" ذات طابع شخصي، عمل حرفيو جيجر

الذكرى لوكولتر هذا العام ب -األيقوني الذي يشكل جزًءا من الشعار الرسمي لمهرجان "ال بينالي دي فينيسيا". وتحتفل جيجريدويًا باألسد المجنّح 

نمائية والحفاظ يالسنوية الخامسة عشرة منذ بداية تعاونها مع مهرجان البندقية السينمائي الدولي كراع رسمي، وتشّدد على التزامها الراسخ بالثقافة الس

 ى الفنون السينمائية.عل

 

 

 

 

 

 

 لوكولتر -جيجر

التي أطلقت في  ةلوكولتر الدقة إلى شكل فني بحد ذاته وأقامت توازناً بين الحرفية والفن بفضل التطور والجودة الجمالية. وتماشياً مع الروح االبتكاري -حّولت جيجر

الراقية: ريفيرسو، ماستر، راندي فو وأتموس، تلك إصدارات تجّسد تراثاً غنياً شيّدته ، يبتكر الحرفيون مجموعات لطالما تصّدرت صناعة الساعات 1833العام 

 الدار العريقة على مدى القرون ليمثل مصدر إلهام دائم لتجاوز الحدود القائمة وابتكار ساعات فريدة من نوعها.
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