
 

 

  من "لقاء مارس" 11ؤسسة الشارقة للفنون ختتتم الدورة م

على  تاليت شهد، ء مارس السنويفعاليات الدورة احلادية عشر من لقا (2018مارس  19ثنني )االاختتمت مؤسسة الشارقة للفنون 
والثقايف،   يف الشأن الفينوالباحثني فناننيداء، شارك فيها مجع من الاألمن احلورات واجللسات النقاشية وعروض  ا  مدار ثالثة أايم عدد

 الثيمات اليت طرحها اللقاء.للنظر على حنو مجاعي يف 

جللسات، متحورت حول امن  جمموعةعرب " جمدية حتت عنوان "تدابري 2018مارس  17وكان "لقاء مارس" انطلق يوم السبت 
أثر  هلاإضافة لتناو  ،تاحفيهات وامللغالري مثل ااإلنتاج الرمسية يف املمارسة الفنية، والعمل خارج نظم  إمكانية ختطي معوقات اإلنتاج

 .اإلنتاج معوقات عملية ىحدوالسدود كإالكوارث الطبيعية 

ض ستقلة ومنصات عر ا امللسينمطور اتل يف تتبع ابلسينما وإنتاج األفالم، بينما ركزت جلسات اليوم الثاين على موضوعات ذات صلة
لتارخيية ءات السينمائية اوالفضا ،ةثقافيالسينما ال مفهومت اجللسات الم الواثئقية والتجريبية، كما انقشدعم وإنتاج األفاألفالم، و 

   .ناع األفالموعالقتها بتطوير نتاج ص  

ت وعات عن املمارسات إىل موضجللسااتطرقت يف يومه الثالث حماور متعلقة بتوظيف الفن كوسيط للبىن التحتية، و  اللقاءكما تناول 
سات ما ركزت بعض اجللكواملدن.   حملليةاوانقشت أثر مشاريع االستدامة والتأهيل على تشكيل اجملتمعات  احلضريةملعمارية والتنمية ا

ل كيفية تكوين وضوعات حو مإىل  وتطرقت جلسات أخرى على أتثري األوضاع االجتماعية والسياسية على عملية اإلنتاج املوسيقي.
   لكالم والرسوم.لغة من جزيئات النصوص وا

 ن "إشكال لغوي"رائي بعنواقأداء  عروض األداء املميزة، فقدمت الفنانة كلوداي بيجز عرضافقت هذه اجللسات بتقدمي عدد من وتر 
أليكس كالفريا  املوسيقيع م اونابلتع والذي استخدمت بيجز خالله موسيقى غربية متنوعة كخلفية لقراءة املؤديني، وقدم العرض

 .جلماعيعلى اللغة وعنصر التشارك ا ركزت فيهو ، ن أمني مطوّع ونويال كوفيلوؤدايوامل

ة زمخا   م الثالثة املاضيهدت األايلقد ش"ويف سياق ختام لقاء مارس ذكرت رمي شديد انئب مدير مؤسسة الشارقة للفنون وقّيمة اللقاء: 
ليلية حول سبل سردايت حت تضّمنتو عديدة من ثيمة اللقاء، كبريا  يف احلضور، وثراء  يف طروحات املشاركني اليت أضاءت جوانب 

وأضافت  أماكن خمتلفة"..  ظروف أوصية يفتفعيل اإلنتاج الثقايف وتلمس اآلليّات اجملدية يف التعامل مع اإلشكاالت واألزمات املستع
ثيمات وموضوعات  لى اختيارنا عحرص شديد: "يف كل دورة من دورات لقاء مارس يتعزز لدينا الشعور أبمهية هذه املنصة، ويتأكد
 .ولة"ض طموحاهتا املأمد حققت بعقدورة متثل استجابة حقيقية ملتطلبات الواقع امللحة واحتياجاته اجلوهرية، آملني أن تكون هذه ال

شهدت ساحة اخلط العريب حضورا  الفتا  يف العرض املوسيقي املسرحي الذي قدمه الفنان وائل شوقي بعنوان "أغنية روالند:  كما
 ، حيث قدموا العرض ابللغة العربيةموسيقيا  من دولة اإلمارات العربية املتحدة ودولة البحرين 20 فيه النسخة العربية"، وقد شارك



 

بغواصي اللؤلؤ يف اخلليج العريب، وقد تنوع أسلوب الغناء ما بني الغناء املنفرد  لغنائي وهو منط تراثي مرتبطمستخدمني منط "الفجري" ا
مجع و  صاحب العرض آالت إيقاعية ورقص مستوحى من الفنون البحرية.، كما لبعض املشاركني والغناء الكورايل يف أغلب الوقت

باينة والغنية، وهو يستند إىل عمل فرنسي أديب هام من القرن احلادي عشر ك ِتَب يف عرض أداء شوقي بني تقاليد الشعر السردي املت
روالند ضد السراسني )وهو مصطلح  زمن شارملان، ميّجد فيه عهد اإلمرباطور وفتوحاته إىل جانب احلرب البطولية اليت شّنها ابن أخيه

 ستخدم لوصف املسلمني العرب(.ا

. ريا  وحضورا   كبيزا  طابعا  مم تطريب"و ترنيم  –بعنوان "هنّام  ه املؤلف واملوسيقي نيو مواينغاقدم ويف سياق متصل محل العرض الذي
ة يف فرباير ها املؤسسلعامة اليت أطلقتمشاركا  من أعمار وجنسيات خمتلفة، جتاوبوا مع الدعوة ا 60وصاحب مواينغا يف تقدمي العرض 

ألداء بتمرينات صوتية قصرية . بدأ عرض ا2018ض غنائي ضمن فعاليات لقاء مارس املاضي للمشاركة يف ورشة عمل تدريبية وعر 
 ، والربازيلية،ةوالتاميلي اهلندية،و ليزية، اإلجنو  ،قدم الكورال جمموعة من األغاين ابللغة العربية ومن مث متقطعة مواينغا ورددها املشاركون

لضوء افيه  سلطمجاهري اثئرة"  –ل "تسوه بعنوان قدم مواينغا عرض أداء آخر امك  أفريقيا.والسواحيلية، ولغة من جنوب  ،واملالياالمية
 .جتربته االستعماريةعلى تعقيدات احلياة املعاصرة يف جنوب أفريقيا يف أعقاب 

رقة اؤسسة الشمأعمال من مقتنيات  والذي يتضمن جمموعة املعرض الفين "تدابري جمدية"مت افتتاح  2018لقاء مارس  وابلتزامن مع
جمموعة من  ضمن املعرضتوقد "، ارسم"لقاء النظرية اليت تضمنها املفاهيم  حبيث حتاكي األعمال، رمي شديده تقييم للفنون، وعملت

ارا  وحازم حرب وغولن يمون فتالين وسوهليل التندير وحبر هببا وشريف واكد األعمال الفنية لكلٍّّ من: جون أكومفرا وبسمة الشريف
 ارة.عبد احلي مسلم زر و دة سعادة ورائ تبيك دجوماليف ومها مأمون وأملاغول منليباييفا ونعيم مهيمن، وجمدي مصطفىكامساليفا ومورا

 وار والتفاعل ملاتوسيع احلو الشكل والتنظيم و  "املقاومة"بشأن قضااي  وستثري هذه األعمال احملاداثت اليت ستجرى يف لقاء مارس
 .يتجاوز أايم اللقاءات الثالثة
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