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تحليل في البنى و  -المسار التاريخي و الفني و الجمالي)السينما الثورية الجزائرية 

 (.المضامين

 

:بـ الملتقى الوطني األول الموسوم دعوة للمشاركة في  

 .مجاليات الفيلم الثوري اجلزائري
 6262فيفري  62يوم األربعاء 

 

  لمركزيةالمكتبة اقاعة المحاضرات بب 

-  ITAموقع  –بالقطب الجامعي 

 مختبر الجماليات البصرية 

 في الممارسات الفنية الجزائرية



 

 

 

 امللتقى إشكالية
 :ديباجة

ولد املشهد السينمائي الجزائري في حضن ثورة التحرير واسما بذلك املسار التاريخي والفني للسينما        

لتي و كانت هذه الوالدة الثورية تعبر عن نشأة فريدة لسينمانا الوطنية ا ،الجزائرية بخصوصية الثوري

إستفردت بهذه الخاصية دون كثير من سينمات العالم، وتمثل في نفس الوقت إضافة جمالية لهذا النوع في 

مجال الفن السابع، والذي اقتصر في النشأة على بضع أمم عرفت معنى الثورة وانتشر في شكل تيار فني و 

 .جمالي فرض نفسه في كثير من محافل السينما العاملية

إلى درجة ( الثوري)يلة ألافالم الجزائرية كبيرة في مجال التتويج عامليا في هذا النوع السينمائي لقد كانت حص   

بينه و بين الريبرتوار السينمائي الوطني، وشهد الفيلم الجزائري أزهى عصوره الفنية وهو الوثيق الارتباط 

م 6611البندقية في مهرجان  لذهبيألاسد ايعانق أوسمة إلاستحقاق في مهرجانات عاملية كبرى خاطفا جائزة 

. وقائع سنين الجمربفيلم م 6691كان في مهرجان السعفة الذهبية ومتوجا بجائزة معركة الجزائر، بفيلم 

وانطالقا من هذه املكانة املتميزة التي تبوأها الفيلم الجزائري وكذا خاصيته الثورية في النشأة والتطور، 

، و أن نميط اللثام عن جدل الثوري ذا املجال عبر هذا امللتقى الوطنيفي ه أن نفتح باب البحث إرتأينا 

 :من خالل املحاور التالية بتيمات ألافالم وبنياتها وجمالياتها وتاريخها في السينما الجزائرية
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 .وره في الفيلم الثوري الجزائري، وإشكالية الهوية في ألافالم الثورية لسينما املهجرآلاخر وحض -3

  .الفيلم الثوري الجزائري في ألالفية الجديدة وسينما السير -4

 .الفيلم الوثائقي الثوري -5
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