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حبكة لبينايل 2

ي�سّكل برنامج بينايل ال�سارقة، بامتداداته الوا�سعة نواة موؤ�س�سة ال�سارقة للفنون التي مت 

اإ�سهارها عام 2009، فقد ا�ستطاع البينايل خالل م�سريته ومنذ انطالقته عام 1993، اأن 

يقّطر عرب مو�سوره اخلا�ش خمتلف الأطياف الفكرية والثقافية، حمّوًل هذه التظاهرة اإىل 

اأهم حدث يف املنطقة لي�ش مبحلّيته وطابعه العربي فح�سب، اإمنا بانفتاحه على الآخر 

وقدرته على ر�سد اأهم التحولت اجلمالية والفكرية التي يحفل بها العامل، اإىل جانب 

جتاوزه ملفهوم العرو�ش الب�رضية ال�سياحية، واإبراز احلدث كحاجة اأ�سيلة، ولي�ش كرتٍف 

ب�رضي؛ من هنا فاإن موؤ�س�سة ال�سارقة للفنون ت�ستمد قيمها واأهدافها من ر�سالة البينايل، 

وعرب براجمه املتعددة مثل “لقاء مار�ش”، وبرنامج “الفنان املقيم”، و“الربنامج 

التعليمي”، و“برنامج الإنتاج”، اإىل جانب خمتلف العرو�ش النوعية التي قدمها البينايل 

والتي اأثرت امل�سهد الفني املعا�رض.

حبكة لبينايل مقاربة ت�ستعري بنية الفيلم، تتقاطع مع اإيقاع احلركة التاريخية امل�ستمرة 

للتجارة ولتعدد اللغات يف قلب ال�سارقة.. يتكامل ن�سيجها الب�رضي واللغوي من مفردات 

متاآلفة يف جذرها ال�ستقاقي.. لغة مبتكرة تقرتح مرادفات اأخرى للمعنى.. �سيناريو اأعّده 

القيمون ل�سياغة روؤيتهم عن البينايل، يتقا�سم الأدوار فيه اخلائن، املتعاون، املجرب، 

املرتجم.. كّل يبتكر دوره اخلا�ش م�ستعينًا مبنظومة من الكلمات: ال�رضورة، التفاين، 

الإف�ساد، الرتجمة، التجارة... والتي ت�سكل مبجملها حبكة بينايل ال�سارقة يف دورته 

العا�رضة.

ت�سم هذه الدورة اأعمال فنانني رواد، وفنانني معا�رضين ومو�سيقيني وحمررين وموؤدين 

و�سينمائيني، اأتوا من �ست وثالثني دولة، تتوزع اأعمالهم يف عدة مواقع: منطقة الفنون، 

منطقة الرتاث، �سينما احلمرا، وملعب الكريكت يف ال�سارقة.

�سوز�ن كوتر، ر�سا �سلطي، هايك �أيفزيان

موؤ�س�سة �ل�سارقة للفنون

حبكة لبينايل 

بينايل �ل�سارقة �لعا�رش



3جدول املحتويات

�أ. متحف �ل�سارقة للفنون

جمانة اإميل عبود                                �ش.12                     اأ.0

اإبت�سام عبد العزيز                             �ش.12                       اأ.12/7 

اأبيت�ساتبونغ فري�سثاكول                  �ش.12                       اأ.20 

ارتور جميفو�سكي                             �ش.13                       اأ.13 

اأطفال احداث                                       �ش.13                        اأ.25-22

اإطو برادة                                           �ش.13                       اأ.50/31 

اآنا بوغيجيان                                      �ش.14                       اأ.10/9

بهمان موها�س�ش                              �ش.14                        اأ.26/21

جان لوك مولني                                       �ش.15                       اأ.43/38

جيم كوهني/لوك �سانتي                  �ش.15                      اأ.42/39

خليل رباح                                          �ش.16                       اأ.30

دان برو                                               �ش.17                        اأ.15/4

رائد يا�سني                                          �ش.17                        اأ.19

رانية ا�سطفان                                      �ش.17                        اأ.28

ريت�سارد اإبغي وماريلو ملنز             �ش.18                          اأ.14/5

زياد دّلول                                          �ش.18                       اأ.44/37

�سمري ال�سايغ                                      �ش.19                       اأ.49/32 

عاي�سة خالد                                      �ش.19                       اأ.6/1

عبداهلل ال�سعدي                                  �ش.20                       اأ.41/40 

عمران قري�سي                                    �ش.20                      اأ.29/18 

فاحت املدر�ش                                    �ش.21                       اأ.46/35 

مارك لومباردي                                �ش.21                       اأ.16 

ماري األني كوفا                               �ش.22                       اأ.45/36 

توم مولوي                                       �ش.22                       اأ.8 

هالة العاين                                       �ش.22                       اأ.11 

هان�ش هاكه                                      �ش.22                       اأ.3 

وليد رعد                                           �ش.23                        اأ.47/34 

اليا�ش زيات                                      �ش.23                       اأ.27 

 

1. األفريدو جعار                                      �ش.24               



جدول املحتويات 4

ب. بيت عبيد �ل�سام�سي

ب.+  �ش.28  األك�سيز بهاغات و ليز موغل    

 X.ب �ش.28  جوديث باري     

ب.5-1 �ش.29  دار     

�ش.30 نعمة عمران      

�ش.29   2.رامني حائريزاده     

�ش.29                     3.جوانا حاجي توما وخليل جريج       

ج. بيت �ل�رشكال

ج.19  �ش.34  اأحمد غ�سني      

اأر�سيف اإخباري من التلفزيون ال�سوفيتي: 

ج.10  �ش.34  مونتاج األك�ساندر ماركوف   

ج.5\6  �ش.34  توم مولوي     

ج.12  �ش.34  جالل توفيق     

ج.1  �ش.35  جوليا ميلتزر وديفيد ثورن   

ج.23  �ش.35  جوديث باري    

ج.16  �ش.36  خالد حوراين     

ج.3  �ش.36  دليل اخليانة     

ج.17 �ش.37   دوغ اأ�سفورد     

ج.18  �ش.37  ريان تابت     

ج.20   �ش.38  �سهره مهران     

ج.11   �ش.39   عمران قري�سي    

ج.22   �ش.39  فارتان اأفاكيان    

ج.4  �ش.39  كابينت     

ج.9  �ش.40  كامب )�ساينا اأناند واأ�سوك �سوكوماران(  

ج.8  �ش.40  كمران �سريدل    

ج.4  �ش.41  لني لف واآن �سابينفيلد    

ج.15   �ش.41  مليك اأوهانيان    

ج.2   �ش.42  نعيم مهيمني     

ج.13    �ش.42  هراير �رضك�سيان    

ج.14  �ش.42  هومن مرت�سوي    



5جدول املحتويات

د. مبنى �ملقتنيات
د.4  �ش.46  اآمار كنوار     

د.12  �ش.46   ب�رضى خليلي     

د.13  �ش.46   جوزفني ماك�سيرب    

د.2  �ش.47   جيلبري حاج     

د.11  �ش.47   حامت اإمام      

د.9  �ش.47   خورخي تكله    

د.5  �ش.48   ركني حائريزاده    

د.7  �ش.48   زياد عنرت    

د.10  �ش.48   �سيمون فّتال     

د.3  �ش.49    عمار بورا�ش    

د.6  مات �سوندرز      �ش.49 

د.8   �ش.50  يو�سف عبدلكي    

�ش.50 4. اإميلي جا�رض     

ه. بيت �خلزف و�ل�سري�ميك

هـ ندوات وحما�رضات     �ش.54 

و. بيوت �خلطاطني

و.1   جوليا ميلتزر وديفيد ثورن    �ش.55 

و.2   مرمي غاين      �ش.55 

ز. متحف �خلط

ز.2  اآمار كنوار      �ش.57 

ز.3  رايف دافتيان      �ش.57 

ز.1  �سيمون ب�سار و اإيال وايزمان و جني و لويز ويل�سون   �ش.59 



جدول املحتويات 6

ح. د�ر �لندوة

ح.1  جوديث باري     �ش.60 

ح.4  عادل عابدين     �ش.60 

ح.2 غيوم ك�سار      �ش.60 

ح.3 املاغول منليباييفا / بهار بهبهاين    �ش.61 

ط. بيت النابودة

ط ندوات      �ش.62	

ي. معهد �ل�سارقة للفنون �مل�رشحية

برنامج ال�سينما: عن الأفالم    �ش.63 

ك. بيت �سعبان مو�سى عبد �لعزيز

ك ال�سالف والترت     �ش.78 

ل. بيت عبد�لرحيم

ل وليد �سادق      �ش.79 

م. �ساحة حمد�ن بن مو�سى

م م�سطفى بنف�سيل     �ش.80 

ن. بيت حمد�ن بن مو�سى

ن روزاليند الن�سا�سيبي     �ش.81 

�س. بيت غلوم �بر�هيم علي مو�سى

�ش عمر راجح      �ش.82 



7جدول املحتويات

ع. بيت ح�سن خمتار

ع هارون فاروقي     �ش.83 

ف. بيت �سلطان نا�رش �لعبودي

ف تري�سا دونيلي     �ش.84 

�س.86 مقطوعة لبينايل   

�س.90 برنامج �ل�سينما     

�س.98 برنامج �الفتتاح    
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9اأ. متحف ال�سارقة للفنون

جمانة اإميل عبود                                �ش.12                     اأ.0

اإبت�سام عبد العزيز                             �ش.12                       اأ.12/7 

اأبيت�ساتبونغ فري�سثاكول                  �ش.12                       اأ.20 

ارتور جميفو�سكي                             �ش.13                       اأ.13 

اأطفال احداث                                       �ش.13                        اأ.25-22

اإطو برادة                                           �ش.13                       اأ.50/31 

اآنا بوغيجيان                                      �ش.14                       اأ.10/9

بهمان موها�س�ش                              �ش.14                        اأ.26/21

جان لوك مولني                                       �ش.15                       اأ.43/38

جيم كوهني/لوك �سانتي                  �ش.15                      اأ.42/39

خليل رباح                                          �ش.16                       اأ.30

دان برو                                               �ش.17                        اأ.15/4

رائد يا�سني                                          �ش.17                        اأ.19

رانية ا�سطفان                                      �ش.17                        اأ.28

ريت�سارد اإبغي وماريلو ملنز             �ش.18                          اأ.14/5

زياد دّلول                                          �ش.18                       اأ.44/37

�سمري ال�سايغ                                      �ش.19                       اأ.49/32 

عاي�سة خالد                                      �ش.19                       اأ.6/1 

عبداهلل ال�سعدي                                  �ش.20                       اأ.41/40 

عمران قري�سي                                    �ش.20                      اأ.29/18 

فاحت املدر�ش                                    �ش.21                       اأ.46/35 

مارك لومباردي                                �ش.21                       اأ.16 

ماري األني كوفا                               �ش.22                       اأ.45/36 

منطقة �لفنون 

متحف �ل�سارقة للفنون
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توم مولوي                                       �ش.22                       اأ.8 

هالة العاين                                       �ش.22                       اأ.11 

هان�ش هاكه                                      �ش.22                       اأ.3 

وليد رعد                                           �ش.23                        اأ.47/34 

اليا�ش زيات                                      �ش.23                       اأ.27 

1. األفريدو جعار                                      �ش.24               

اأ. متحف ال�سارقة للفنون

معر�ش لوحات امل�ست�رضقني*
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جمانة �إميل عبود     اأ.0

رحلة �لليل 

201- 2011 | عمل مرّكب من ر�سوم و�رضيط فيديو ومنحوتة �سخمة على 

طريقة الأوريغامي

يتتبع هذا العمل ق�س�ش احلج والعبادات ويركز على رموز التوا�سل 

مع الظواهر اخلارقة للطبيعة والب�رض. واإذ ي�ستعني العمل بالفلكور 

الفل�سطيني واخلرافات وال�سعائر الدينية والتعاويذ والأماكن 

املقد�سة يف فل�سطني ليتحرى دور الغمو�ش وماهو غام�ش منذ 

قدمي الأزمان، فاإنه يدعو كاًل من العنا�رض اخلارقة للطبيعة 

والأر�سية منها ويتق�سى ماهية العالقة بينهما واأبعادهما يف 

حماولة لك�سف ازدواجية طبيعتهما التي جتمع بني النور والظالم 

والرباءة مقابل ال�رض والتناغم الكوين والفو�سى.

اإنتاج موؤ�س�سة ال�سارقة للفنون 

�سكر: مها اأبو قطي�ش، ناهد راهب، ازدهار حممد عليان، نادية 

حرح�ش، رائد �سعادة، م�رضح احلكواتي، �سيلني حرب، اإفلني حرب، 

كليمن�ش عبود، خديجة كنمبو، اأيلني ديلي، �سهري حماد

وعي�سى فريج : مدير ت�سوير ومونتاج  

بدعم من موؤ�س�سة ال�سارقة للفنون

اأ.12/7 �إبت�سام عبد �لعزيز    

دو�ئر �ملر�أة 

2010 | ع�رضون �سورة فوتوغرافية على الأملنيوم

تهتم ابت�سام عبد العزيز بالنظم وت�سفري املعلومات اأو ترجمتها 

من �سكل اإىل اآخر. عملت الفنانة يف »دوائر املراأة« مع راق�سة اأدت 

�صل�صلة	من	احلركات	التي	مت	التقاط	�صور	فوتوغرافية	لها،	وميثل	

مفهوم الدائرة يف العنوان ركيزة لعمل الفنانة واإ�سارة عن حال 

الن�ساء �سمن ت�سكيلة من القيم الإجتماعية املحددة م�سبقًا. 

اإنتاج موؤ�س�سة ال�سارقة للفنون 

�أبيت�ساتبونغ وير��سثاكول    اأ.20

حديقة �أمي

2007 | فيديو، 7 دقائق 

اأنتج اأبيت�ساتبونغ عمل )حديقة اأمي( ا�ستجابة لدعوة من اإيريك 

ترون�سي الذي �سمم بال�سرتاك مع فكتور دي كا�ستيالين جمموعة 

من املجوهرات لدار كري�ستيان ديور. وبطريقة ل�رضدية وغري 

خطية وهما �سفتان من �سفات خمرجي الأفالم، حتولت اجلواهر 

ذات اللون الوردي والأخ�رض والف�سي اإىل كائنات ت�سبه احليوانات 

منطقة الفنون
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تطفو عرب ال�سا�سة تتبعها تيارات من الألوان مر�سومة باليد. اإن 

الفيلم وهو مت�رضب بذكريات اأبيت�ساتبونغ عن حديقة والدته، 

عر�ش بهيج لالألوان وذو طابع �سخ�سي حميم اأي�سًا. 

�آرتور جميفو�سكي      اأ.13

حلم و�ر�سو 

2005 | فيديو، 18 دقيقة

يوثق )حلم وار�سو( العمل الذي مّهد اإىل اإقامة معر�ش املهند�ش 

املعماري وامُلخطط احل�رضي وامُلنـِظر واملدر�ش البولندي او�سكار 

هان�سن. قدم املعر�ش منوذجًا معماريًا بق�سد خلق حوار مع 

الق�رض ال�ستاليني للثقافة والعلوم، وهو مبثابة هدية قدمها الحتاد 

ال�سوفياتي لالأمة البولندية اإبان خم�سينيات القرن املا�سي. وخالل 

املدة الطويلة التي ق�ساها مدر�سًا يف اأكادميية وار�سو للفنون 

اجلميلة اأثر يف العديد من الفنانني املعا�رضين البولنديني. �سور 

اآرتور جميفو�سكي، والذي كان نف�سه تلميذاً لأو�سكار هان�سن، واأجنز 

هذا العمل الذي اأ�سبح اآخر اأعمال هان�سن، اإذ تويف هان�سن بعد اأن 

ر هذا الفيلم.
ّ
طويلة، بينما كان جميفو�سكي يحر

ً
اأنهكه املر�ش مدة 

باإذن من الفنان وموؤ�س�سة فوك�سال جالريي يف وار�سو

�أطفال �أحد�ث     اأ.25-22

خذين �إىل هذ� �ملكان: �أريد �أن �أفعل �لذكريات 

2010-2011 | ت�سوير فوتوغرايف، �سوت، فيديو، مواد خمتلفة

�سور التقطت للفنانني با�ستوديوهات يف بريوت ودم�سق والقاهرة 

وال�سارقة.

اإنتاج موؤ�س�سة ال�سارقة للفنون

اأ.50/31 �إطو بر�دة      

�سجرة �لعائلة

2010 | �سي برنت

�أدلة �أرقام �لهو�تف 

2010 | ثمانية مطبوعات ف�سية جيالتينة وواحدة )�سي برنت(، ور�سومات

اأ. ب(، وكانت اأمية ل تقراأ ول تكتب.  “هذه هي دفاتر جدتي )ز. 
اأجنبت اثني ع�رض طفاًل عا�ش منهم ع�رضة. وحتى تبقى على ات�سال 

بهم جميعًا كانت تعيد ا�ستخدام كتاب و�سفات الطبخ وجتعله دليال 

للعناوين. كانت ت�ستخدم ر�سومًا للرتميز ت�سري بها اإىل كل واحد 

من اأبنائها اأو اأفراد الأ�رضة الآخرين )ذو النظارات الطبية، اأو الذي 

له اأربعة اأطفال( و�سجلت اأرقام الهاتف املقابلة على �سكل �سل�سلة 

اأ. متحف ال�سارقة للفنون
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من	خطوط	�صغرية	)مثل	اأرقام	الواحد	والأ�صفار	يف	لغة	الكمبيوتر	

الثنائية(. كانت جتعل �سخ�سا اَخر يكتب لها ال�سم.” اإطو برادة

باإذن من الفنانة، غالري �سفري �سملر، بريوت + هامبورغ، وبولري�ش، باري�ش

اإنتاج موؤ�س�سة ال�سارقة للفنون 

�آنا بوغيجيان     اأ.10/9

�حل�ساد �لب�سيط �لذي حرك �لعامل 

2010-2010 | مواد خمتلفة 

يتحدث م�رضوع اآنا بوغيجيان عن الهجرة، �سواء كانت هجرة 

الب�سائع والأفكار اأو حركة النا�ش يف اأ�سواق العمل العاملية. تنظر 

اَنا بوغيجيان عرب العمل اإىل الروابط بني م�رض ودولة الإمارات 

العربية املتحدة والهند والوليات املتحدة. ومن خالل ر�سوم عن 

ال�رضطة والف�ساد احلكومي والفقر والثقافة اجلماهريية تربط  بني 

ما هو م�سرتك يف هذه البلدان من نواحي اقت�سادية و�سيا�سية 

وفكرية نتيجة للتجارة والإمربيالية والعوملة. 

اإنتاج موؤ�س�سة ال�سارقة للفنون 

بهمان موها�س�س     اأ.26/21

��سامبالج من مو�د خمتلفة على ورق 

ولد الر�سام والنحات بهمان موها�س�ش يف ايران ويعي�ش يف روما 

منذ 1953، وبداأ بت�سويق اأعماله التي ي�سميها  “جتميع” بعد 

ت�سخي�ش اإ�سابته ب�رضطان الرئة الذي اأقعده عن العمل وعدم قدرته 

على العمل باملواد الكيميائية. بداأ يف جتميع �سور من ال�سحف 

واملجالت وو�سعها جنبًا اإىل جنب ب�سكل عفوي. وكما قال الفنان 

روكني حائريزاده الذي كان بهمان موها�س�ش ملهمًا له “من خالل 

اأعماله ندخل اإىل احلياة الربجوزاية والبيئة �سبه الأنيقة الدافئة 

امل�سبعة باأ�سواء باهرة، حيث ميوت الوح�ش يف احلياة، ويعي�ش 

رجل يف املوت، ويربز وح�ش وجودنا.” ويقول موها�س�ش “اأجد 

�سيئا على ال�سفحة ياأخذين بعيداً وير�سدين. لي�ش الأمر اأين اأخطط 

خللق فكرة اأو اأبحث عن مو�سوع حمدد حني اأت�سفح جملة. اإين 

اأخطو اخلطوة الأوىل، اأح�ش بها. هل هي مفيدة؟ اإذا كان الأمر كذلك 

فاإين اأ�رضع يف العمل، و اإذا مل تكن مفيدة اأجتاوزها. ل ينبغي اأن 

يكون الأمر �رضاعًا”. 

جمموعة ليلى اأزمون وروجا تان 

منطقة الفنون
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اأ.43/38 جان لوك مولني    

�ملر�قبة

2010 | دايابوراما، نباتات و�سور فوتوغرافية مطبوعة

لحظ جان لوك مولني يف العام 2004 �سويقة من �سجرة الباولينا 

تطل من �سق يف الإ�سفلت يف باري�ش، بجوار وزارة القت�ساد. وقد 

اأحيطت هذه النبتة الربية ب�سور يحميها ويحيط بها من جانبي 

الر�سيف. بداأت التجربة يف 26 نوفمرب 2004 وانتهت يف دي�سمرب 

 .2010

منت لل�سجرة جذور متينة متتد بطول 30 مرتاً حول اجلذع الأم، مما 

ميكنها بالتايل من النمو ال�رضيع، وميكن لهذه النبتة اأن تنمو من 

قطعة �سغرية من اجلذر اأو ال�ساق مما يجعلها من الف�سائل التي 

ي�سعب التخل�ش منها. 

ت�سريعبارة Vigipirate )فيجيبريات( اىل نظام اإنذار فرن�سي لالأمن 

القومي حت�سبا لأية تهديدات اأو ردود الفعل حيال العتداءات 

الإرهابية، وتظهر ق�سته كيف اأن بع�ش الإجراءات واإن جرى 

تقدميها على اأنها ا�ستثنائية ت�سبح مبتذلة مبجرد دخولها حياتنا 

اليومية، مثل حاويات القمامة ال�سفافة والع�ساكر املدججني 

بالأ�سلحة يف ال�سوارع والإجراءات الأمنية التي تزداد �رضامة يومًا 

بعد يوم. واملواطن الب�سيط يعي�ش حتت نظام امل�سوؤولية امل�سرتكة 

عن الأمن مثله يف ذلك مثل الع�سكري املدجج بال�سالح. 

اأ.39 جيم كوهني / لوك �سانتي   

�لبلد )بنايات يف حقل(

2009 | فيلم 8 ملم مع �سوت، 13 دقيقة  

ُدعي جيم كوهني ولوك �سانتي للتعاون يف فيلم ق�سري يف مدينة 

مل يكن اأي منهما قد زارها من قبل. وبينما كانت ال�سيارة مت�سي 

بهما يف الطريق من املطار اإىل و�سط املدينة اجتهت اأنظارهما اإىل 

امل�سهد  خارج نوافذ ال�سيارة، فوجدا م�رضوع بناء �سخم يجري 

يف جميع الأنحاء، وذهال من النطاق ال�سا�سع للم�رضوع والذي 

كان يبدو خطة مبهمة للتنمية. ورغم اأن املدينة القدمية ذاتها 

قد �سحرتهم اإل اأنهم ما لبثوا اأن عادوا اإىل هذا املكان املحري يف 

�سواحي املدينة. �سّور كوهني يرافقه �سانتي الفيلم با�ستخدام فيلم 

قيا�ش 8 ملم يف ب�سعة اأيام فقط. ن�سق كوهني مونتاج اللقطات 

يف حني كتب �سانتي التعليق املرافق له. وانتهى العمل على الفيلم 

كاماًل يف اأقل من اأ�سبوعني.

اإخراج: جيم كوهني ولوك �سانتي. ت�سوير ومونتاج: جم كوهني. 

الكتابة وال�رضد: لوك �سانتي اإنتاج: تاما�ش 

اأ. متحف ال�سارقة للفنون
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اأ.42 جيم كوهني    

�سبح د�ئم 

2010 | 29 مطبوعة لونية، مركبة مع اإطارات 

�سور خمتلطة ملدينة طنجة باملغرب ومدينة نيويورك موطن 

كوهني. ا�ستعمل كوهني كامريات البولرويد التي تنتج �سوراً 

م�ساحتها ثالث بو�سات مربعة. ي�سف كوهني العمل باأنه “جزء 

من البحث عن �سبح دائم” لأنه من ال�سعب معرفة اإن كانت 

دمر، حتى اأحدث الإن�ساءات هي، على نحو 
ُ
بنى اأو تـ

ُ
املو�سوعات تـ

موؤقت، معامل زائلة �سخمة وواهية يف نف�ش الوقت. الأماكن التي 

تبدو مهجورة يقطنها يف احلقيقة �سكان قادرون على التكيف على 

نحو مده�ش. اإن ال�سور )والفيلم املرافق( هي درا�سة لالأ�سياء العالقة 

يف التوازن الدقيق بني املا�سي وامل�ستقبل. هذا امل�ستقبل وامل�ساهد 

نف�سها تفر�سها اليد املبهمة واخلفية لراأ�ش املال والدولة، والتي ل 

يحدها بعُد املوقع اأو اجلن�سية. 

�سكر لكل من تاما�ش، اإطو برادة، اأوليفر لك�ش، كرمي نبيل، �سيمونا 

�سنايدر، ميغان كمب، غريفني اإيدي�سنز، اإي�ست فرميز

باإذن من الفنان

خليل رباح     اأ.30

معر�س لوحات فنية

ا�ستعادة اأعمال جاهزة 2009-1954

2011 | األوان زيتية على قما�ش 

ت�ستند اللوحات اإىل جمموعة خمتارة من ال�سور الفوتوغرافية 

ملعار�ش �سارك بها فنانون فل�سطينيون على مر ال�سنوات اخلم�سني 

املا�سية. ت�ستعني هذه »اللوحات الفوتوغرافية« �سوراً للمعار�ش 

ال�سابقة عرب اأ�ساليب الر�سم املعا�رضة، وتت�سمن الت�سنيفات التي 

و�سعها الفنان »لوحات متحفية« و»لوحات م�سنوعة يدويًا« 

و»بورتريهات« و»لوحات اأك�سن« و»لوحات ن�سية« اإىل جانب 

الإ�سارة اإىل اأ�ساليب معروفة يف تاريخ الفن مثل »اللوحات 

التنقيطية« لداميان هري�ست اأو »لوحات التواريخ« لـ اأون كاوارا. 

لقد حتولت ال�سور الفوتوغرافية الأ�سلية اإىل لوحات مر�سومة على 

قما�ش لتتاأمل يف ماهية ال�سيء الذي يجعل من املعر�ش معر�سًا، 

وت�سلط ال�سوء من خالل عر�سها على طرق توثيق املعار�ش وكيف 

كان �سلوك مرتادي املعار�ش املختلفة التي ت�سكل العمل. 

اإنتاج موؤ�س�سة ال�سارقة للفنون وبدعم من رنا �سادق و�سامر يون�ش

منطقة الفنون
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اأ.15/4 د�ن برو     

�أنت و�أنا )ت�سكيل هوية(

2010-2011 | ر�سم مبواد خمتلفة على الألومنيوم

تدور كل لوحة يف العمل الفني يف حلقة مرجعية ذاتية تتاأرجح 

با�ستمرار بني الإدراك احل�سي لكل من اجلزء والكل. يقوم امل�رضوع 

على مفاهيم تركيب العمل يف موقع حمدد، والتمرد على ال�سكل، 

والتكرار، و�سوء الرتجمة خللق �سياق انتقايل لكل لوحة �سمن ال�رضد 

العام للمعر�ش ويف نوع من الفو�سى املنظمة باإتقان. مل يت�سكل 

هذا العمل الفني ب�سبب الرغبة امللحة اأو املنهج  فح�سب، واإمنا 

مزيج من التعمد وامل�سادفة، موحيًا باأن ال�سيء ذاته ينطبق على 

ت�سكيل هوياتنا �رضيعة الزوال ودائمة التغري.

 

ر�ئد يا�سني     اأ.19 

من قتل ملك �لدي�سكو 

2010-2011 | عمل مركب، فيديو، مطبوعات فوتوغرافية، كتيب

من قتل ملك الدي�سكو هو تركيب متعدد الو�سائط، ي�ستك�سف احلقائق 

املت�ساربة التي حتيط مبقتل والد الفنان.

يتاألف من �سل�سلة من لقطات البولرايد املكربة واملاأخوذة من 

الأفالم امل�رضية يف مرحلة ال�سبعينيات، يرافقه فيلم فيديو ق�سري 

ومتوا�سل يروي ق�سة املمثل امل�رضي املعروف حممود يا�سني، 

وكما يوزع اإ�سدار مرافق للعمل. امل�رضوع ي�ستخدم �سخ�سيات 

عامة و�سور لتقدمي درا�سة عن العنف واخل�سارة.

اإنتاج موؤ�س�سة ال�سارقة للفنون 

اأ.28 ر�نية ��سطفان    

�ختفاء�ت �سعاد ح�سني �لثالثة 

2010-2011 | فيديو رقمي، 70 دقيقة

يحاول هذا العمل اأن يروي ق�سة �سعاد ح�سني التي تعد  اإحدى  

اأ�سهر جنوم ال�سينما يف م�رض والتي اأدت اأدوار البطولة يف 

اثنني وثمانني فيلمًا بني 1959 و 1991. تر�سم رانية ا�سطفان 

با�ستخدامها تقنية املونتاج ال�سينمائي، �سورة موؤثرة لهذه 

النجمة املتاألقة. يرتجم  الفيلم ال�سائعات التي اأحاطت بحياتها 

ومل ترتكها حتى بعد موتها )�سقطت من مبنى يف �سارع اإدجوير 

يف لندن 2011( من خالل �سورتها التي متثل انعكا�سًا للخيال 

العربي وتطوره على مدى ثالثني عامًا. تقول ا�سطفان عن عملها 

“الفيلم بكامله مكون من مقتطفات ماأخوذة من اأفالم �سعاد 
ح�سني. اإنه مكون كالرتاجيديا من ثالثة ف�سول تنتهي باملوت 

اأ. متحف ال�سارقة للفنون
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طبعًا، ويقدم روؤية م�سبقة اإن جاز التعبري للم�سري املاأ�ساوي الذي 

حاق بهذه املمثلة”. بيد اأن هذا الفيلم يحتفي اأي�سًا بال�سينما 

امل�رضية املعروفة والتي - مل ياأبه بها النقاد العرب والغرب على 

مر  التاريخ. -تقول رانية ا�سطفان: “اأردت اأن اأمنح هذه الثقافة 

املعروفة حقها يف الثناء، اأردت اأن اأبرز قيمتها”.

بدعم من اآفاق، جون فيلمز، ذا بو�ست اأوفي�ش، فورورد برودك�سنز، 

واأنتج بال�سرتاك مع موؤ�س�سة ال�سارقة للفنون.

ريت�سارد �إبغي وماريلو ملنز      اأ.14/5

�أدو�ت قيا�س �سدة �ل�سغف 

2010 | مطبوعات ف�سة جيالتني على لوح األومنيوم، ون�سو�ش.

يندمج عمل ريت�سارد اإبغي وماريلو ملنز يف رغبة متاأ�سلة جلعل 

اللغة مرئية. يتناول الفنانان لغة الأنواع الأدبية والفنية، واملهن، 

وجمالت التخ�س�ش باعتبارها لغات ا�سطالحية، حتوي يف 

طياتها اآثاراً من قيم الناطقني بها ووجهات نظرهم وجتاربهم. 

ت�ستك�سف الأعمال املعرو�سة كيفية ت�سابك الرغبة مع العتقاد 

والقت�ساد. ي�سري عمل )اأدوات قيا�ش �سدة ال�سغف( اإىل كتب ال�سور 

الرمزية التي طبعت يف اأوروبا خالل القرنني ال�ساد�ش ع�رض 

وال�سابع ع�رض لتحويل املفاهيم التجريدية والأخالقية اإىل �سور.

�لعر�س و�لطلب على �خللود

2010 - 2011 | طالء لتيك�ش

يندمج عمل ريت�سارد اإبغي وماريلو ملنز يف رغبة متاأ�سلة جلعل 

اللغة مرئية. يتناول الفنانان لغة الأنواع الأدبية والفنية، واملهن، 

وجمالت التخ�س�ش باعتبارها لغات ا�سطالحية، حتوي يف 

طياتها اآثاراً من قيم الناطقني بها ووجهات نظرهم وجتاربهم. 

ت�ستك�سف هذه الأعمال كيفية ت�سابك الرغبة مع العتقاد 

والقت�ساد. )يف العر�ش والطلب على اخللود( ابتدع الفنانان جهازاً 

لقيا�ش امل�ساربة وفقًا لنموذج اقت�سادي عن العر�ش والطلب، 

بغية ر�سم خريطة لل�سلوك املعا�رض اإزاء اخللود.

اإنتاج موؤ�س�سة ال�سارقة للفنون

زياد دّلول     اأ.44/37

2010 |12 لوحة، زيت على قما�ش 

يعد الفنان زياد دّلول اأحد اأهم الر�سامني العرب، ياأ�رضه مو�سوع 

الطبيعة ال�سامتة. تقرتح لغته الفنية مقيا�سًا جديداً تنبعث من 

خالله احلياة يف الطبيعة ال�سامتة عندما تو�سع يف مكان غريب 

عنها، اأما عمق اللوحة ومنظورها مبنية على العديد من الطبقات 

منطقة الفنون
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اللونية التي تخلق م�ستويات متداخلة بني امل�ساحات الداكنة وبني 

اخللفيات ال�سبابية التي جتعل اللوحة تبدو وكاأنها تتال�سى يف اأفق 

ت�سويري. بني التوغل يف الطبيعة مبائها وترابها بهوائها وطينها، 

وبني الزهد فيها.. جتيء لوحات زياد دلول لتعرّب عن حواره 

الدائم واملتاأين مع ما يحيط به، ملتقطًا �سرية الأ�سياء يف الزمن، 

اأو �سورتها، لتتخذ اأعماله هذا التق�سف الغني مازجًا بينه وبني 

ماير�سمه. كّل يغرتف من الآخر، وكّل يغني الآخر.

جمموعة الفنان، معرو�سة بالتعاون مع غالريي اأتا�سي، دم�سق

اأ.49/32  �سمري �ل�سايغ    

يف مديح �حلروف

2010 | ورق ونقو�ش على �سا�سات حريرية

اإنه بيان �سبكته اأنامل الفنان الذي حقق لنف�سه مكانة مرموقة بني 

الفنانني الت�سكيليني لأعماله الإبداعية واإتقانه فن اخلط واأ�رضاره. 

وهو اأي�سًا �ساعر وناقد وموؤرخ للفن الإ�سالمي. يقرتح هذا العمل 

امل�سغول على �سكل فقرات ن�سية مع الرتكيز على كلمات اأ�سا�سية، 

طريقة جذرية جديدة للتفكري يف فن اخلط بو�سفه ممار�سة فنية 

معا�رضة، ولهذا ترى الفنان خّط مبحاذاة كل ن�ش حرفًا من 

احلروف العربية ب�سكل جديد مبتكر.

اأنتجت هذه ال�سل�سلة بالتعاون مع جمانة مدلج وطبعت يف لبنان لدى اإنرتبرينت.

اإنتاج موؤ�س�سة ال�سارقة للفنون.

اأ.1  عاي�سة خالد    

�سال ك�سمريي

2011 | �سال من �سوف البا�سمينا وم�سامري مذّهبة

لن يلبث املتفرج اأن ي�سعر باحلرية اإزاء هذا العمل الذي يبدو اأنه 

اأ�سنى الفنانة وهي تدخل امل�سامري بني �سالني، فمن ناحية يقدم 

الت�سميم امل�سغول على �سكل تقو�سات ملونة وزهور على ال�سال 

م�سهداً متخمًا بالتفا�سيل الفارهة يف حني حتتوي البطانة على 

ق�سة مغايرة فرناه متعرجًا، وعليه روؤو�ش امل�سامري التي تربز 

اأطرافها	احلادة	من	بني	خيوط	ال�صوف	احلمراء	لتك�صف	عن	�صطح	

خطر. يلفت هذا العمل النتباه اإىل ما ترى فيه الفنانة تفاوتًا بني 

ال�ستهالك العاملي لل�سالت امل�سنوعة يف هذه املنطقة مقارنة 

بالهتمام ال�سئيل بالواقع اجليو�سيا�سي للمنطقة. 

اأ.6 زخرفة للتتبع    

2010 | اأربع لوحات، األوان مائية، وماء الذهب على ورق 

ت�ستك�سف وجترب عاي�سة خالد يف هذا العمل اأ�سلوبا جديدا لر�سم 

اأ. متحف ال�سارقة للفنون
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الزخرفة الهند�سية الإ�سالمية. تغرّي الفنانة يف امل�ساحات الداخلية 

عو�صا	عن	حماولة	التغيري	يف	�صكل	اخلطوط	مما	ينتج	امكانيات	

�سا�سعة. يربز يف العمل اأي�سا روحانية الت�ساميم الهند�سية، 

فالفنانة تعتقد اأن احل�ساب والهند�سة هم “معرفة اإلهية”. تلهم 

الفنانة هذه الروحانية التي ت�سكن الأ�سكال الهند�سية وازدواجية 

الكون والنظام ال�سم�سي، فت�سفهما باأنهما فكرة جتريدية وحقيقة 

فعلية يف الوقت ذاته. 

باإذن من علي واآمنة نقفي، مقتنيات خا�سة، وذا روز تر�ست

عبد �هلل �ل�سعدي     اأ.41/40

رحلة قمرقند

2010 | 152 لوحة بالألوان املائية وفيديو

د هذا العمل رحلة الفنان عرب املنطقة ال�سمالية يف دولة 
ّ
يج�س

الإمارات العربية املتحدة وُعمان، اإذ جال الفنان مب�ساحبة كلب، 

وحمار ا�سمه قمرقند، عرب املنطقة اجلبلية ووثق املناظر الطبيعية 

بال�سور الفوتوغرافية واأ�رضطة الفيديو ولوحات بالألوان املائية. 

لونا رفيقا الفنان يف هذه الرحلة، انطباعاته الب�رضية بنوع من 

الروحانية املتولدة من عالقتهما التي ل و�ساطة فيها مع الأر�ش 

وعنا�رضها.

اإنتاج موؤ�س�سة ال�سارقة للفنون.

عمر�ن قري�سي     اأ.29/18 

تنوير معتدل

2005-2010 | 16 لوحة، األوان مائية على ورق 

ر�سم الفنان هذه ال�سل�سلة من اللوحات لوجوه اأ�سخا�ش متدينني، 

عندما اأدرك بعد اأحداث 9/11 اأن العامل م�رضٌّ على عزل املتدينني. 

ويتمحور اأحد اأ�سكال هذا العزل الذي ي�سري اإليه قري�سي يف عمله، 

حول اختيارات اللبا�ش اأو الأن�سطة، ويف هذا يقول الفنان »ُيعترب 

ال�سخ�ش املتدين الذي يرتدي جوارب مموهة م�سدر تهديد، ولكن 

هذه اجلوارب يف حالت اأخرى لي�ست اإل �سكاًل من اأ�سكال املو�سة«. 

اإن اأعماله تتحدى الفرتا�سات �سيقة الأفق التي توجد على 

م�ستوى بناء املجتمع وتعّقد تقاليد اجرتاح الفن وخا�سة التفاوت 

املح�سو�ش بني ر�سم املنمنمات والفن املعا�رض. 

باإذن من اأيكون غالريي، جمموعة اآ�سال املحدودة، كانفا�ش غالريي – باك�ستان، 

جمموعة عائلة خُنا، متحف ماك�سي لفنون للقرن 21 - روما، علي واآمنة نقفي، 

جمموعة خا�سة، جمموعة الرات�سوف�سكي، رودي وكوميكو روبرن، جويل ثورنتون. 

منطقة الفنون
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اأ.46/35  فاحت �ملدّر�س    

خم�س وع�رشون لوحة 

�ش )1922-1999( من اأهم موؤ�س�سي احلداثة 
ّ
يعترب فاحت املدر

يف العامل العربي، ارتبط تفرد لغته الت�سورية بالأ�ساطري والأر�ش 

�ش رمزاً فاعاًل لأجيال عديدة من 
ّ
والق�س�ش ال�سعبية. كان املدر

الفنانني يف �سوريا. وي�سف اأ�سلوبه قائاًل: »اإنه يبدو �سبيانيًا، اإل 

اأنه لي�ش كذلك. ي�ستطيع الناظر اأن يرى يف ر�سوماتي مدى حبي 

للب�رض. فاأنا اأقف يف فني اإىل جانبهم عندما تزعجهم قوة القدر 

والأنظمة امل�ستبدة.« وبالإ�سافة اإىل عمله يف الفنون املرئية 

�سًا و�ساعراً وكاتبًا. ي�ستمل 
ّ
والت�سكيلية، كان فاحت املدر�ش مدر

املعر�ش على لوحات توؤرخ معامل �سريته الفنية و التي تعود اإىل 

ال�ستينيات واإىل عام 1967 حتديداً، اأي هزمية اجليو�ش العربية يف 

حربها مع اإ�رضائيل. ت�سم جمموعة اللوحات �سورة بورتريه لل�ساعر 

�ش. 
ّ
ال�سوري اأدوني�ش املعروف عامليًا وال�سديق املقرب للمدر

�ش 
ّ
توؤكد جمموعة اللوحات هذه على تعدد جوانب موهبة فاحت مدر

وجتان�ش لغته. 

اأ.16 مارك لومباردي    

برو�س كامبيل، �ملوقر، جزر كاميان

1998 | غرافيت على ورق

عا�ش وعمل مارك لومباردي )1951-2000( يف مدينة 

نيويورك، وك�سف - من خالل الر�سم بقلم الر�سا�ش والأ�سكال 

البيانية واجلداول املر�سومة باليد - متثيالت وخمططات التزوير 

املايل وخطط التهرب من ال�رضائب وغ�سل الأموال وت�رضيبها اإىل 

ح�سابات خارجية و�سلتها مع �سيا�سات حكومات اأجنبية. لقد 

اأتقن لومباردي ر�سم املخططات واجلداول البيانية عن الكيفية 

التي ت�ستغل بها ال�سلطة لت�سكيل منظومات حتالفية واحتكارية، 

وبات ا�سرتاك احلكومات الغربية والنخبة ال�سيا�سية والقت�سادية 

وال�رضكات الدولية يف اأن�سطة غري �رضعية، وا�سحًا ومرئيًا مع 

اإعادة ت�سكيل معلومات وربطها ببع�سها وف�سلها عما �سواها، لكي 

يتمكن الرائي من فك �سيفرتها ومراقبة ما يجري قبل اأن ي�ستخل�ش 

نتائج عن �سفافية املعلومات يف ثقافة العامل »املفتوح«. 

من مقتنيات النيو ميوزمي، نيويورك 

اأ. متحف ال�سارقة للفنون
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اأ.45/36  ماري هيلني كوفا    

من �سل�سلة )�سور مو�سومة( 

 منذ 2007 وم�ستمرة | حرب وفحم واألوان مائية على ورق 

تكتب الفنانة عن عملها: »بداأ اهتمامي بالأ�سكال »احل�رضية« 

للو�سم اأثناء البحث الذي اأجريته عن الع�سابات التي ت�ستخدم الو�سم 

و�سيلة لتحديد انتماءات اأع�سائها، بيد اأنه ميكن للمرء اأن يالحظ 

الفتتان املتنامي بهذا الفن على م�ستوى �سعبي يف املدن«. 

اأ.8 توم مولوي    

�إعالن

2005 | ورق مق�سو�ش يدويًا

�ست �سفحات من الورق، 6 من 6 ن�سخ

�ست �سفحات من الورق املق�سو�ش يدويًا ت�سور ن�ش الإعالن 

العاملي حلقوق الإن�سان باللغة العربية.

باإذن من الفنان و�سالة عر�ش روبيكن يف دبلن 

اأ.11  هالة �لعاين    

ثقافة �ملنازل 

2010 | ثمان واأربعون �سورة فوتوغرافية

وح املحليَّة للمنازل 
ُّ
العمل يوّثق جت�سد الثَّقافة وانعكا�سها على الر

كنيَّة يف اإمارة دبي. تطلَّعْت هالة العاين لبلوغ اأق�سى قدر من  ال�سَّ

ة قدر  املو�سوعيَّة يف �سورها فحاولت ا�ستبعاد املعلومات الثانويَّ

ور اإىل ِفئاٍت ُتربُز  امُل�سَتَطاع. ووفقًا  للفنَّانة: »عندما �سنَّفُت ال�سُّ

ظ	اأمناط	 َ (	بداأت	اأَحلحْ
ّ
عبي 	وال�صَّ

ّ
قي 	وال�شَّ

ّ
ة	)القوطي رازات	امِلعماريَّ الطَّ

تر�سم خريطة املدينة و�ساكنيها«.

اأ.3  هان�س هاكه    

فن �خلط

1989-2011 | �سور ون�ش

ُدعي هان�ش هاكه عام 1989 للم�ساركة يف م�سابقة لإجناز عمل 

لالحتفال بالذكرى املئوية الثانية لتاأ�سي�ش اجلمعية الوطنية 

الفرن�سية )جمل�ش النواب يف الربملان الفرن�سي(. اإل اأن عمله املقرتح 

)فن اخلط( مل يقع عليه الختيار. ولو وقع عليه الختيار لكانت 

كلمات �سعار اجلمهورية الفرن�سية، “احلرية وامل�ساواة والأخوة”، 

قد	ظهرت	مر�صومة	باخلط	العربي	على	خمروط	م�صنوع	من	حجارة	

ماأخوذة من مقاطعات النتخاب يف فرن�سا. ولكان املاء املتدفق 

من	املخروط	يجري	يف	حقل	للنباتات	الفرن�صية.	وكما	يقول	هاكه:	

منطقة الفنون
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“كما كانت احلال عام 1989، فاإن مبادئ احلرية وامل�ساواة 
والأخوة اليوم ل ت�سمل �سكان فرن�سا كافة، ول حتى �سكان اأمم 

اأخرى ت�سم هذه املبادئ يف د�ستورها، وبالأخ�ش ل ت�سمل �سكانها 

امل�سلمني، ففي العديد من املجتمعات يعترب ا�ستح�سار هذه 

املبادئ اأمراً خطرياً.”

جميع حقوق الن�سخ حمفوظة لهان�ش هاكه

وليد رعد      اأ.47/34

فهر�س 22- 26: �لفنانون 

ي، طالء، خ�سب، �سور فوتوغرافية ملونة، فنيل 2011 | لوح ج�سّ

طوال العقد املا�سي كان وليد رعد مفتونًا بن�سوء متاحف 

عنى بالفن يف 
ُ
وغالرييهات ومدار�ش وموؤ�س�سات ثقافية جديدة تـ

املدن العربية، والتي زادت وبرزت من خالل منتجي الفن العربي 

ورعاته ومتلقيه واأ�سكاله وتاأريخاته. بينما يكون عر�ش هذه 

الأعمال مو�سع ترحيب اإل اأنه غالبًا ما ياأتي منقو�سًا. يقدم رعد 

يف هذا املعر�ش عماًل م�ستمداً من م�رضوعه امل�ستمر امل�سمى )النب�ش 

يف اأ�سياء ميكنني التن�سل من حتمل م�سوؤوليتها: تاريخ الفن يف 

العامل العربي(، الذي يطرح اأ�سكاًل وق�س�سًا مرتبطة بتاريخ الفن 

يف لبنان. �سكلت احلروب الطويلة يف لبنان مهاداً م�سطربا واإن 

كان خ�سبًا للعمل الإبداعي، فهي تلقي ال�سوء على كيفية تاأثر 

الفن والثقافة ماديًا و معنويًا يف لبنان وغريه من الدول يف العامل 

العربي باأ�سكال خمتلفة من العنف.

باإذن من جالريي �سفري- زميلري يف بريوت 

اأ.27 �ليا�س زيات    

�ست لوحات

اليا�ش زيات اأحد اأهم فناين احلداثة يف �سوريا، متتع ولعقود عديدة 

بتاريخ مهني طويل وحافل يف جمال الر�سم والت�سوير. وقد ا�ستهر 

بفن البورتريه الدرامي، حيث اأن جتربته الفنية ارتبطت ارتباطًا 

وثيقًا بالإرث املرئي لالأ�ساطري واحل�سارات القدمية والديانات يف 

املنطقة. يف اأعمال الزيات تتداخل الأ�سكال وتبدو وكاأنها عائمة 

فيما تاأخذ الوجوه �سورة القدي�سني واملعذبني يف اإحالة اإىل ما 

عمل عليه الزيات لزمن طويل يف ترميم الأيقونة. كما ُعرف بر�سم 

الأيقونات لبع�ش الكنائ�ش يف �سوريا، م�ستخدمًا التقنية ذاتها التي 

ا�ستخدمها الأ�ساتذة الكبار يف هذا الفن عرب الزمان. 

اأ. متحف ال�سارقة للفنون
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�ألفريدو جعار

�أ�سى �ل�سور 

2002 | ثالثة ن�سو�ش ذات ا�ساءة، �سا�سة م�سيئة 

اأ�سى ال�سور مقال فل�سفي عن التمثيل. 

اأ�سى ال�سور تاأمل �سعري ملا يرى وما ل يرى. 

اأ�سى ال�سور حماولة جلعل الالمرئي مرئيًاً. 

اأ�سى ال�سور بحث عن ال�سوء يف الظالم. 

اأ�سى ال�سور اأ�سى ال�سور. 

جمموعة متحف لويزيانا للفن احلديث/هملبيك، ومتحف الفن احلديث/نيويورك 

منطقة الفنون
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ب.+  �ش.28  األك�سيز بهاغات و ليز موغل    

 X.ب �ش.28  جوديث باري     

ب.5-1 �ش.29  دار     

�ش.30 نعمة عمران      

�ش.29   2.رامني حائريزاده     

�ش.29   3.جوانا حاجي توما وخليل جريج       

منطقة �لفنون 
بيت عبيد �ل�سام�سي

منطقة للفنون
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ب.+ �ألك�سيز بهاغات و ليز موغل   

خريطة �ملدينة لل�سارقة و�إنفوكارت �ل�سارقة

2011 | ك�سك معلومات متنقل، وخرائط متعددة اللغات

)اإنفوكارت ال�سارقة( هو ك�سك متنقل مبراكز الت�سوق والأماكن العامة 

املفتوحة يف ال�سارقة مبا فيها الق�سباء، ومركز �سحارى للت�سوق، 

والرول، وحمطة اجلبيل للحافالت، خالل يناير وفرباير من عام 

لب من ال�سكان والعمال والزوار امل�ساركة لتقدمي  معلومات 
ُ
2011. طـ

عن الأماكن التي تهمهم يف حياتهم اليومية وتهم جمتمعهم. 

خدمت هذه املعلومات لإن�ساء )خريطة املدينة لل�سارقة(. وعلى 
ُ
وا�ستـ

عك�ش اخلرائط ال�سياحية، تعك�ش خريطة املدينة التجارب املعقدة 

للنا�ش يف ال�سارقة، مع “الأماكن املثرية لالهتمام” فيها التي اأ�سار 

�رضت خريطة املدينة ب�ست 
ُ
لها اأولئك الذين يعي�سون هنا ويعملون. نـ

لغات و�سوف توزع ن�سخ من الك�سك جمانًا اأثناء انعقاد البينايل.

تن�سيق امل�رضوع )ال�سارقة(: برتا مطر، وعمار �سافليوال. ت�سميم 

اإنفوكارت: عنايت اهلل جواد غايدي، وهبة حماد حلمي، وعيد 

عبدالعزيز خزري، ووا�سب حممود، وناجي منري حممد، والربوفي�سور 

كيفني ميت�سيل. ت�سميم خريطة-املدينة: ناتا�سا جني. �سعار 

اإنفوكارت: يا�سمني حممد 

اإنتاج موؤ�س�سة ال�سارقة للفنون

 X.ب جوديث باري    

ق�س�س �لقاهرة...

2010-2011 | عر�ش فيديو يف مواقع خمتلفة ، متعدد الأبعاد

)ق�س�ش القاهرة...( اأحدث اإ�سافة ل�سل�سلة الق�س�سية امل�ستمرة )كما 

قيل(، ا�ستناداً ملقابالت اأطلق عليها ا�سم )بال ت�سالح(، والتي عر�ست 

لأول مرة يف بينايل ويتني عام 1987. وكان الدافع لل�سل�سلة تفّكر 

باري يف الروؤى النظرية التي ن�ساأت حول مفاهيم »التاريخ« و»بناء 

الذاتية« كما عربت عنها الق�س�ش التي رواها النا�ش عن حياتهم. 

يتناول كل م�رضوع يف ال�سل�سلة جمموعة خمتلفة من الق�سايا. 

ي�ستك�سف عر�ش )ق�س�ش القاهرة...( الطرق العديدة واملختلفة التي 

تتعامل بها املراأة القاهرية مع الأو�ساع الإيديولوجية والثقافية 

والقت�سادية اخلا�سة بالقاهرة.

�سارك يف الإنتاج موؤ�س�سة ال�سارقة للفنون، وموؤ�س�سة دانيال 

لجنلوي�ش/ مونرتيال، واجلامعة الأمريكية يف القاهرة

منطقة للفنون
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ب.5-1 د�ر    

ثالثة �أعمال تركيبية

ت�سرب م�ساريع »دار « واحد من اأ�سعب الأ�سئلة املتعلقة بالتحرير من 

الحتالل وهو كيفية ا�ستغالل امل�ستعمرات والقواعد الع�سكرية التي 

�ستخلى من قاطنيها يف الأرا�سي الفل�سطينية املحتلة - مبعنى علم 

الآثار امل�ستقبلي املتعلق بالحتالل الإ�رضائيلي؟ كانت احلركات 

الثورية عرب التاريخ قد �سهدت ا�ستخدام املباين والبنى التحتية التي 

ممت لأجلها، وهذا ما اأدى  خلفها ال�ستعمار بالطريقة نف�سها التي �سُ

اإىل احلفاظ على الت�سل�سالت الهرمية للبنية ال�سلطوية الحتاللية على 

حالها. اإن املبداأ الرئي�ش لي�ش التخل�ش من �سلطة امل�ساحات التي 

بناها الحتالل، ول الكتفاء مبجرد ا�ستعمالها من جديد بالطريقة 

ممت لأجلها، واإمنا باإعادة توجيه املنطق من وراء بنائها  التي �سُ

اإىل اأهداف اأخرى. يقرتح هذا املبداأ تهدمي البنى التحتية الحتاللية 

احلالية واإعادة تدويرها وتوظيف مقاربات �سيا�سية وقانونية 

ومعمارية	لتو�صيح	خطوط	عامل	منعطف	عن	وجهته	الأ�صا�صية.	

2 ر�مني حائريز�ده    

�حذرو� هذ� �لفنان

2010 | كولج على قما�ش 

»ي�ستخدم الفنان الكولج لي�سور يف عمله، ن�سخًا عديدة عن الذات 

بو�سفها خملوقًا مت�سظيًا، منعك�ش ال�سورة، متحّوًل با�ستمرار، 

هيوليًا، غري وا�سح اجلن�ش، وح�سيًا.. ل ميكن تعريف هذه الذات 

املتغرية.. اإن ال�سخرية يف العمل ت�سري اإىل نزاع داخلي متوا�سل بني 

ماحذف وبني ماعر�ش. ي�ستخدم الفنان احَلجب بطريقة متناق�سة 

ت�سلح يف الآن نف�سه لأن تكون كناية عن القمع ولأن تكون وعاء 

لالأمان.« © فايل مهلوجي »احذروا هذه ال�سورة«.

باإذن من غالريي ثاديو�ش روباك، باري�ش

3 جو�نا حاجي توما وخليل جريج  

 �لنادي �للبناين لل�سو�ريخ: عنا�رش لن�سب تذكاري

2011 | الأرز 4، اإعادة �سياغة، اأُطلق ال�ساروخ 21 نوفمرب 1963

يف اأوائل ال�ستينات يف لبنان �سممت جمموعة من الطالب يف جامعة 

هايغازيان الأرمنية، باإ�رضاف اأ�ستاذ الريا�سيات مانوغ مانوغيان 

عدداً من ال�سواريخ واأطلقتها ل�ستك�ساف الف�ساء ودرا�سته. تو�سع 

الربنامج بعدئذ وان�سم اإليه باحثون اآخرون واأ�سبحت م�ساريعهم 

حتت اإ�رضاف اجلي�ش اللبناين. وهكذا ن�ساأ النادي اللبناين لل�سواريخ . 

مل يكن للم�رضوع اأي طابع ع�سكري، وكان الهدف منه ت�سجيع العلم 

�سيت متاما منذ 
ُ
والبحث. اأُوقفت هذه التجربة فجاأة عام 1967، وقد نـ

ب. بيت عبيد ال�سام�سي
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ذلك احلني. ت�ستك�سف الوثائق املحفوظة واإعادة ال�سياغة والعمل 

 
ً
الفني هذه الق�سة واإمكانية اإن�ساء ن�سب تذكاري اليوم؛ م�ستوحى

من )الأرز 4( ال�ساروخ ذي املراحل الثالث الذي اأطلق عام 1963 

واأ�سبح رمزاً لهذه املغامرة..

اإنتاج موؤ�س�سة ال�سارقة للفنون

نعمة عمر�ن

�إهد�ء �إىل ُعمر �أمري�الي

7:30 –  8:30 م�ساًء – اخلمي�ش 17 مار�ش

»قلبي يحدثني« لُنعمى عمران، هو عنوان لرحلة مل تنتِه بعد بحثًا 

عن حقيقة فرادة ال�سوت.

يف بحثها الإن�ساين املعريف كما املو�سيقي، ترف�ش نعمى الت�سليم 

باأُطر اأو تعريفات ُمقيدة ل�سوتها، فما الذي يجعل من مغنية 

ال�سوبرانو غري قادرة على اأداء القدود احللبية مثاًل ؟ اأو غري قادرة 

على الإبحار بعيداً يف عوامل اجلاز الالمنتهية؟  اإن رحلة ُنعمى 

عرب الأجنا�ش املو�سيقية ترتافق مع اكت�سافات مُمتعة وُم�ستمرة 

لإمكانات �سوتها، والعوامل والأزمنة املختلفة التي يختزنها هذا 

ال�سوت.

�سيكون جمهور بينايل ال�سارقة على موعٍد مع اأم�سية مميزة ملغنية 

ال�سوبرانو ال�سورية املعروفة نعمى عمران مب�ساحبة نخبة من 

اأف�سل املو�سيقيني ال�سوريني ال�سباب الذين ين�سطون يف جمال 

التجريب والبحث املو�سيقي: عمر حرب )غيتار با�ش( وناريك 

عبجيان )بيانو( وداين �ساكر )درامز( وعلي �ساكر )بوزوكي(، فيما 

�سي�سع املمثل واملخرج ال�سوري حممد اآل ر�سي، مل�ساٍت خا�سة 

على هذا التعاون املميز ليقرتب بهذه التجربة املو�سيقية الفريدة 

من عوامل الأداء الغنية.

منطقة للفنون
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ج.19  �ش.34  اأحمد غ�سني      

اأر�سيف اإخباري من التلفزيون ال�سوفيتي: 

ج.10  �ش.34  مونتاج األك�ساندر ماركوف   

ج.5\6  �ش.34  توم مولوي     

ج.12  �ش.34  جالل توفيق     

ج.1  �ش.35  جوليا ميلتزر وديفيد ثورن   

ج.23  �ش.35  جوديث باري    

ج.16  �ش.36  خالد حوراين     

ج.3  �ش.36  دليل اخليانة     

ج.17 �ش.37   دوغ اأ�سفورد     

ج.18  �ش.37  ريان تابت     

ج.20   �ش.38  �سهره مهران     

ج.11   �ش.39   عمران قري�سي    

ج.22   �ش.39  فارتان اأفاكيان    

ج.4  �ش.39  كابينت     

ج.9  �ش.40  كامب )�ساينا اأناند واأ�سوك �سوكوماران(  

ج.8  �ش.40  كمران �سريدل    

ج.4  �ش.41  لني لف واآن �سابينفيلد    

ج.15   �ش.41  مليك اأوهانيان    

ج.2   �ش.42  نعيم مهيمني     

ج.13    �ش.42  هراير �رضك�سيان    

ج.14   �ش.42  هومن مرت�سوي    

منطقة �لفنون 
بيت �ل�رشكال

منطقة للفنون
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ج.19  �أحمد غ�سني    

  �أبي ما ز�ل �سيوعيًا

ذكريات حميمة للجميع 

اأربعة اأ�رضطة ت�سجيل على اأربعة م�سجالت، ت�سم ر�سائل �سوتية تغطي فرتة ع�رض 

 �سنوات من املرا�سلة.

 ثمانية �سور نادرة معدلة من اأر�سيف جريدة النداء مت حفظها بعد احرتاق هذا 

 الأر�سيف.

فيديو عايل اجلودة، 32 دقيقة. 

ما تبقى من العالقة بني ر�سيد غ�سني ومرمي حمادة، هو عبارة عن 

جمموعة كبرية من اأ�رضطة الت�سجيل، ت�سم ر�سائل �سوتية متبادلة 

 على مدى عقدين من الزمن.

»عندما كنت طفاًل ن�سجت  ق�س�سًا عن اأب، بطل حرب، مقاتل يف 

�سفوف احلزب ال�سيوعي.«

اإنتاج موؤ�س�سة ال�سارقة للفنون

�أر�سيف �إخباري من �لتلفزيون �ل�سوفيتي:

ج.10  ��ستقالل �أفريقيا وفل�سطني   

 مونتاج �ألك�ساندر ماركوف

�رضيطا فيديو مدة كل منهما ثالثون دقيقة، ي�سمان 

�سل�سلة لقطات ماأخودة من تقارير الأخبار املحفوظة يف 

اأر�سيف التلفزيون ال�سوفييتي خالل القرن الفائت. وكانت 

هذه اللقطات قد �سيغت من خالل املحادثات مع املخرج 

األك�ساندر ماركوف املقيم يف �سانت بطر�سربغ.

ج.6/5 توم مولوي    

حبكة ثانوية

2008 | قلم ر�سا�ش على ورق، 235 لوحة فنية

يتكون هذا العمل من 235 لوحة تتناول اأحداث رواية جورج 

اأورويل )1984(، ولكنه ل يت�سمن اأي ن�سو�ش اإل عند ورود 

اإ�سارة جوهرية اإىل احلبكة الثانوية للرواية، اأي ق�سة حب وين�سنت 

وجوليا.

باإذن من الفنان و�سالة عر�ش روبيكن يف دبلن

ج.12 جالل توفيق    

غ(،  �أّم و�بن، �أو غر�ُس �لرغبِة �لغام�ُس ذ�ك )َم�ساهٌد من فيلم مزدوج ُمزيَّ

2006 | فيديو، 41 دقيقة 

»اإّن جتربتي يف التعاون العابر للزمن مع غا�ش فان �سانت مل 

تكن موّفقة. لو اأخَذ اقرتاحاتي بعني العتبار، ملا حاول اإعادة 

منطقة للفنون
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هايّن«  )1960( لـ هيت�سكوك ُمعيداً ت�سوير كّل لقطة  اإخراج »ذُّ

من الفيلم الأ�سلي على طريقة هذا الأخري اإىل حّد كبري، بل 

هايّن« على طريقة �سوكوروف، ولكانت النتيجة  حلاول اإخراج »ذُّ

هايّن« وفَق مدر�سة �سوكوروف على غرار لوحة  حينئٍذ: فيلم»ذُّ

»اخلطوبة« 1640-1650، وفَق مدر�سة رامربنت، ولكان هذا 

 مالئمًا جداً خا�سًة واأّن �سوكوروف نف�سه اأخرج 
ّ
الفيلم الربناجمي

عماًل �سينمائيًا برناجميًا يف الظاهر، »ال�سفينة/التابور الرو�سي« 

ّور بكامريا فيديو ويف لقطة  )2002(، وهو فيلم من 96 دقيقة �سُ

واحدة متوا�سلة، لأنَّ فان �سانت مل ياأخذ اقرتاحاتي بعني العتبار 

هايّن )1998( «فاإنني اأجنزُت »اأم وابن«، )اأو  يف اإعادة اإخراجه لـ »ذُّ

غر�ُش الرغبِة الغام�ُش ذاك )ليحّل حمّل ذاك التعاون العابر للزمن 

الذي ف�سل«. جالل توفيق

ج.1 جوليا ميلتزر وديفيد ثورن    

لي�ست �مل�ساألة م�ساألة لو بل متى: ت�سجيل موجز لوقت �نتع�ست فيه �الآمال 

و�ُحبطت مر�ر�ً مما �أدى ىل �نهاك �لنا�س لعدم معرفتهم �إْن كانت تلك �للحظة يف 

متناول �ليد �أو مل ياأن �أو�نها بعد.

2006 | فيديو، 32 دقيقة 

تطورت فكرة ت�سجيل الفيلم يف دم�سق عامي 20ٍ06-2005. 

وهي الفرتة التي ات�سفت بالأحداث اجل�سام: اغتيال رفيق احلريري 

رئي�ش وزراء لبنان اآنذاك، ال�سغط على �سورية لالن�سحاب من 

لبنان بعد وجود ع�سكري فيه دام 30 عامًا، قيام »ثورة الأرز« 

وخمودها؛ النتخابات يف العراق وما تبعها من انزلق نحو حرب 

اأهلية، تعزيز حزب اهلل موقفه يف جنوب لبنان. ترددت اأ�سداء هذه 

الأحداث يف �سورية، واأدت اإىل ازدياد القلق والرتقب الوا�سع النطاق 

لحتمال تغيري و�سيك - تغيري النظام، واإ�سالح داخلي، وانهيار 

داخلي، وحرب اأهلية، وت�ساعد ديني. على مدى عدة اأ�سهر تعاون 

الفنانان مع املمثل واملخرج رامي فرح لت�سجيل م�ساهد ق�سرية 

من الأحداث والتي �سورها فرح بناء على توجيه اأو ن�ش مكتوب. 

ومبزج اخلطاب املبا�رض وال�رضد اخليايل الرائع ت�سرب امل�ساهد 

العفوية حالة عدم اليقني، والفو�سى، واجلمود. 

جوليا ميلتزر وديفيد ثورن مع رامي فرح

ج.23 جوديث باري    

ق�س�س �لقاهرة...

2010-2011 | عر�ش فيديو يف مواقع خمتلفة ، متعدد الأبعاد

الرجاء مراجعة �ش. 28

ج. بيت ال�رضكال
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ج.16 خالد حور�ين    

كل الجئ فل�سطيني يف لبنان فنان، حتى يثبت �لعك�س

�إعالن: �لالجئون �لفل�سطينيون يف لبنان جماعة فنية.

2011 | ن�ش على جدار

مينع الالجئون الفل�سطينون يف لبنان من ممار�سة اأكرث من 70 

مهنة لي�ش من بينها الفن حل�سن احلظ. وحيث يعي�ش اأكرث من 300 

األف من الفل�سطينيني الالجئني يف ظروف �سعبة يف خميماتهم 

رغم مرور اأكرث من 62 �سنة بانتظار عودتهم اإىل فل�سطني. وهم 

حمرومون كالجئني من العمل والتعلم والتنقل والتملك  يف لبنان. 

اإن هذه اجلماعة الفنية لالجئني الفل�سطينيني يف لبنان )جمال( 

هي جماعة طوعية غري اإقليمية، غري حكومية وغري �سيا�سية 

وغري حزبية ل تهدف للربح اأو اخل�سارة وتتمتع با�ستقاللية تامة، 

تاأ�س�ست يف العام 2010 من قبل جمموعة من الفنانيني والنا�سطني 

يف جمالت الفن واحلياة وق�سايا الالجئني، بهدف تعميم التجربة 

الفنية مبا ل يتعار�ش مع مبادئ حقوق الإن�سان والالجئني .  

ويف هذا البينايل، ي�سارك اأربعة من الالجئني الفل�سطينيني يف 

لبنان،  كمتفرجني  فقط،  وقد اأتوا خ�سي�سًا من بريوت اإىل ال�سارقة 

لهذا الغر�ش. بهذا الإعالن �ستفتح هذه اجلماعة اأبوابها لالبتكار. 

وهنا ميكن للدور الذي تلعبه اأ�سكال التعبري الفني املختلفة اأن 

تفتح كنافذة للخروج من ماأزق الوجود الإن�ساين احلرج، وي�سبح 

بالإمكان اإعالن املخيم كمتحف. 

حول حق الفل�سطينيني يف العمل وال�سمان الجتماعي فيما يتعلق 

باحل�سول على اإذن العمل، تن�ش املادة )25( من القانون اللبناين 

على ما يلي:

»ل ي�سمح لالأجنبي ما مل يكن فنانًا / فنانة مزاولة اأي عمل اأو 

مهنة يف لبنان دون احل�سول على اإذن خا�ش من وزارة العمل 

وال�سوؤون الجتماعية ح�سب القوانني والتعليمات �سارية املفعول«.

ج.3 دليل �خليانة    

يتاألف دليل اخليانة من �ستة كتيبات حتتوي على �سور ون�سو�ش 

ية  كتبت بعدة لغات ت�ستعر�ش �سل�سلًة من املداخالت الن�سّ

والب�رضية واخلطابية التي يتمحور مو�سوعها حول الف�ساء 

املنقو�ش بني اللغات. كّلف بكتابة وحترير دليل اخليانة جمموعة 

من املحررين والكتاب والفّنانني.

املحررون: عمر برادة وايريك بولو )بالفرن�سية والإجنليزية(

ب�سك اأرتور )الرتكية والإجنليزية(

منطقة للفنون
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اأجنيال هاروتينيان و اأرا�ش اأوزغون )الأرمنية، والرتكية، والعربية، 

والإجنليزية(

مها ماأمون وهيثم الورداين )العربية والإجنليزية(

مرت�سى فايل )البنغالية، والأوردو، والإجنليزية(

اأ�سكان �سيباهفند مع اأزين فيزابادي و �سهراب حمبي )البنغالية، 

والأوردو، والإجنليزية(

ج.17 دوغ �أ�سفورد    

�ست حلظات يف عام 1967 وبع�س جت�سيد�تها

2010-2011 | متربا على لوح خ�سب، �ست لوحات

املاألوف وثالثة من نتاجاته 2010 | متربا على لوح خ�سب، اأربع لوحات

دوغ اأ�سفورد فنان ومعلم وكاتب مقيم يف مدينة نيويورك. 

ي�ستوحي اأعماله من مفاهيم العر�ش والنتاج الجتماعي 

باعتبارها مناذَج تدعو لإعادة النظر. على مدى �سنوات عديدة اأقام 

معار�ش وم�ساريع عامة �سعت اإىل جتديد عالقة الفن بالتجربة 

ال�سيا�سية التي عا�سها كع�سو يف »جروب ماترييال«. وقد تطور هذا 

اجلهد املبدع يف الآونة الأخرية اإىل مناذج مر�سومة لن�سٍق ُيعنى 

بالأ�سكال. وتقرتح هذه النماذج اإعادة بناء للخيال الجتماعي. 

ل �سيء ينتهي اأبداً. يحاول هذا العمل اأن يج�سد قدرتنا على 

رف�ش العمل اأو التكيف اأو حتى اأداء وظائفنا دون فقدان اإمياننا 

بالآخرين.

باإذن من الفنان

ج.18 ريان تابت     

منزل على �أر�س حمايدة 

م�رضوع من ثالثة اأجزاء

2011

�سورة فوتوغرافية جوية لقطعة اأر�ش خالية يف اأفغان�ستان مطبوعة وفق اأبعاد 

معينة على غطاء حلماية املالعب. تعر�ش يف ملعب ال�سارقة للكريكيت يف ليلة 

الثامن ع�رض من مار�ش/اآذار 2011.

طباعة رقمية ملونة على فليك�ش 5م x 25م

عر�ش متوا�سل للقطات �سورت يف يوم واحد مللعب ال�سارقة للكريكيت يف 

�سبتمرب/اأيلول 2010، على �سا�ستي عر�ش يف  غالريي فني ُر�سم على اأر�سيته 

ملعب الكريكيت. 

فيديو عايل الدقة من قناتني، ولون، و�سوت حميطي، 24 �ساعة، وفولذ، واألياف 

متو�سطة الكثافة، وعجالت، وطبا�سري.

قدم مربع واحد من طالء اأبي�ش على حرير مطبوع بال�سكرين على 740 ملف 

يوزع اأثناء انعقاد البينايل، كل منها يحتوي على ر�سم اأجنز على الورق اخلا�ش 

مبلعب ال�سارقة للكريكيت. كل منها باأبعاد 29،7 �سم x 21 �سم، طباعة اأوف�ست 
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على ورق كل منها 31 �سم x 62 �سم، طباعة �سكرين على ورق مقوى كل منها 32 

�سم x 32 �سم. العدد 740 حمفظة.

اأن�ساأ ملعب الكريكيت يف ال�سارقة عام 1981 متعهد اإماراتي 

بعد اأن عاد اإىل الوطن من باك�ستان حيث كان يدر�ش. وتطور 

امللعب خالل الثمانينيات والت�سعينيات لي�سبح اأحد اأبرز املالعب  

املحايدة خلو�ش مباريات دولية كربى، ثم تراجعت مكانته يف 

ال�سنوات التالية فرُتك ليعي�ش على جمد ما�سيه. يف عام 2010 مت 

التربع به لفريق الكريكيت الوطني يف اأفغان�ستان واأ�سبح امللعب 

الر�سمي ملبارياتهم الوطنية. بتوايل هذه الأحداث تو�سع امللعب 

لي�سبح بقعة اأر�ش يف ال�سارقة لدول اأخرى. تاأتي قطعة من الأر�ش 

الفغانية لتغطي ملعب الكريكيت يف ال�سارقة، وحزم جزء من 

امللعب اأمتعته وانتقل اإىل غالريي حتولت ال�سبع مئة واأربعون قدمًا 

مربعًا من ملعب الكريكت فيه اإىل طالء اأبي�ش يغطي الورق.

اإنتاج موؤ�س�سة ال�سارقة للفنون 

ج.20 �سهره مهر�ن    

فتيات �ملد�ر�س

2009 - 2011 | �سل�سلة من خم�ش لوحات، زيت على ورق

�سهره مهران فنانة تتزايد �سهرتها يف ال�ساحة الإيرانية، ويحدث 

فنها ارتباكًا بني التمثيالت والروؤية، فهي ت�سور يف هذه ال�سل�سلة 

بالدقة املعروفة عن اأ�سلوب الواقعية الت�سويرية �سخ�سيات 

تتفادى عمداً وباإ�رضار اأن تظهر �سمن اإطار لوحة. »�سخ�سيات 

مهران اإما يحجنب اأنف�سهن وراء اأيديولوجية التمثيل الب�رضي 

اأو يحجنب اأنف�سهن بالكامل لتفادي هذا التمثيل ويقدمن هذا 

التفادي مو�سوعًا للتمثيل. ول تعترب مهران من ر�سامي الواقعية 

الت�سويرية اإل باملعنى ال�سيق اأو املوارب للكلمة، فاأعمالها ل متثل 

الواقع فح�سب واإمنا متثل واقعًا يف طور تفادي التمثيل الب�رضي« 

ماين هغيغي.

بال عنو�ن

�سل�سلة من ثالث لوحات

2011 | زيت على قما�ش 

ت�سّكل هذه اللوحات الثالث غري املعنونة بداية �سل�سلة جديدة مل 

تنته بعد، م�ستوحاة من ال�سور التي ظهرت يف ال�سحف خالل 

انتخابات عام 2009. ويف حني يالحظ تغري طيف الألوان 

امل�ستخدمة تغرياً ملحوظًا عنه يف �سل�سلة »فتيات املدار�ش«، اإل 

اأن امل�سي يف اإرباك التمثيل الب�رضي يبقى املقاربة املفاهيمية 

الأ�سا�سية التي تعتمدها الفنانة. 

منطقة للفنون
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ج.11 عمر�ن قري�سي    

�سالم على �أر�سي �حلبيبة

2011|عمل تركيبي خا�ش مبوقع حمدد، اأكريليك على قرميد

اأوراق نباتية حمراء اللون تربزها �رضبات الفر�ساة بلون اأبي�ش، 

تنت�رض بلطف يف �ساحة بيت ال�رضكال. يطبق الفنان ما تعلمه عن 

ر�سم املنمنمات يف هذا العمل الرتكيبي ال�سخم الذي �سنعه جتاوبًا 

مع اإيحاءات فن العمارة، اإذ تبداأ عملية الر�سم ب�رضبات اإميائية- 

عنيفة رمبا- بالفر�ساة، تظهر اآثارها بو�سوح اأكرث يف �سيغتها 

النهائية بعد تعديلها. وتربز اأ�سكال الزهور التي ت�سج بالطاقة 

واحليوية ونرثات من طالء يحاكي لون الدم، وت�سغل ف�ساء يف 

مكان ما بني احلياة واملوت بينما يربهن وجودها الهادئ عن 

حتولها من حالة اإىل اأخرى. 

اإنتاج موؤ�س�سة ال�سارقة للفنون

ج.22 فارتان �أفاكيان    

�نتقام �جلغر�فيا 

اأبطال وملكات جمال و�سينما الأك�سن يف لبنان 1989-1979 

م�سح طوبوغرايف لبريوت )عمل يف طور الإعداد( 

2011 | خرائط ومنوذج طوبوغرايف، خ�سب، فلني، اأبعاد خمتلفة

يف عام 1979 قدم �سامر غ�سني فيلم ح�سناء وعمالقة اأول مرة 

يف بريوت موؤرخا بذلك بدء انطالق هذا النوع من اأفالم الأك�سن يف 

ال�سينما اللبنانية. ومع ا�ستعار احلرب الأهلية اللبنانية كان عقد 

الثمانينات من القرن املا�سي زمنًا ميكن فيه احل�سول ب�سهولة 

على الأ�سلحة واملتفجرات . واأي�سًا كانت فرتة اأعيد فيها ت�سكيل 

مفهوم املدينة وتقّطع مفهوم اجلغرافيا. ن�سجت اأفالم الأك�سن �رضداً 

مل�ساهد املدينة من منظور اخل�سو�سية التاريخية واجلغرافية مما 

نتج عنه طوبوغرافيات جديدة. 

اُنتج فيلم )انتقام اجلغرافيا( بالتعاون مع اأحمد غربيه 

اإنتاج موؤ�س�سة ال�سارقة للفنون 

ج.4 كابينيت     

�ألبوم مقتنيي بطاقات �لتجار و�خلونة و�ملرتجمني و�لتجريبيني

2011

اإن بطاقات التجارة التي كان ي�ستخدمها التجار على مدى فرتة 

طويلة لالإعالن عن اأعمالهم التجارية اأ�سبحت يف اأواخر القرن 

التا�سع ع�رض ما تعرف با�سم »البطاقات التجارية«، وهي تلك التي 

تكون داخل عبوات املنتجات مثل التبغ والعلكة. وهذه البطاقات 

يف العادة ت�سور �سخ�سيات ريا�سية مثل املالكمني ولعبي كرة 
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القدم. وبحلول القرن الع�رضين كانت هذه البطاقات ال�سغرية، اأو يف 

مة مبا يكفي ليتقاي�ش بها جامعوها 
ّ
بع�ش احلالت املل�سقات، قيـ

من الهواة ويحفظونها يف البومات خا�سة. بادر هذا العمل الفني 

اإىل حيازة تقدمي هذا التقليد، ب�سنع اأربعة و�ستني بطاقة جتارية 

عر�ش يف اإطار حبكة لبينايل. 
ُ
ت�سم اأربع �سخ�سيات بارزة تـ

وهذه ال�سخ�سيات هي التاجر واخلائن واملرتجم والتجريبي. 

ميكن جلامعي البطاقات الطموحني �رضاء املل�سقات من بع�ش 

املتاجر املختارة يف جميع اأنحاء ال�سارقة وجمعها يف األبوم ي�سم 

ملخ�سات لل�سري الذاتية.

ج.9 كامب )�ساينا �أناند و�أ�سوك �سوكومار�ن(  

�جلار قبل �لد�ر

فيديو،45 دقيقة

القد�ش  ت�ساري�ش  ت�سرب  الفيديو  اأعمال  جمموعة  الدار(  قبل  )اجلار 

ظهر هذه اللقطات التي اأًخذت بكامريا مراقبة اأمنية،اأن 
ُ
ال�رضقية. وتـ

عملية »املراقبة« وما يطغى عليها من حب ا�ستطالع ومداعبة ورغبة 

و�سّك. يف اأحيان كثرية ال�سورة هي التي ت�سنع التعليق، ويف اأحيان 

روى احلكاية اأوًل، بينما يبحث امل�سور عن ال�سورة التي قد 
ُ
اأخرى تـ

تربهن على احلكاية. يقّيم ال�سكان الفل�سطينيون ما يرونه، ويفكرون 

مليًا يف طبيعة امل�سافة التي تف�سلهم عن الآخرين. يراقبون عمليات 

الفا�سل  واجلدار  وبيوتهم  منهم،  بالقرب  اجلارية  الأثري  احلفر 

املظاهر  من  وغريها  معًا،  والبعيدة  القريبة  ال�ستيطان  ون�ساطات 

يربز  ال�رضقية.  للقد�ش  يكل،  ل  الذي  لالحتالل  دنيوية  تبدو  التي 

امل�رضوع للعيان بعد ق�ساء �سهر يف اأحياء وبيوت يف مدينة القد�ش 

القد�ش  يف  اأخرى  ومناطق  و�سلوان،  جراح  ال�سيخ  وحي  القدمية، 

الكربى �سملت بيت حنينا والعيزارية. انبثق الربنامج من عمل �سابق 

لكامب واأعمال �ساينا اأناند الوثائقية الناقدة ومنظومات امل�ساركة 

واملراقبة.

م�رضوع كامب )�ساينا اأناند، اأ�سوك �سوكوماران، ِندا غو�ش( مب�ساركة حممود جدة 

و�سريين بركات وحما�سن ن�رض الدين.

اإنتاج موؤ�س�سة املعمل للفن املعا�رض لعام 2009

ج.8 كمر�ن �سريدل    

الآلئ �خلليج �لفار�سي: دبي 1975

1975 | فيلم 35 ملم، 43 دقيقة 

بالفار�سية مع ترجمة اإىل الجنليزية

يعد �سريدل من رواد خمرجي الأفالم الوثائقية الجتماعية واإن 

ُمنعت جميع اأفالمه من العر�ش والتوزيع يف اإيران بحلول العام 

1975. غادر بالده لي�ستك�سف الكويت والبحرين وُعمان والإمارات 
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العربية املتحدة النا�سئة، واأخرج اأفالمًا وثائقية عن الكويت 

والفجرية ودبي، دون اأن يت�سنى له اإمتام الفيلمني الأولني. يراقب 

املخرج يف فيلم »دبي 1975« منو الإمارة ويجري مقابالت مع 

حاكمها اآنذاك �سمو ال�سيخ را�سد اآل مكتوم ومع حاكمها احلايل �سمو 

ال�سيخ حممد بن را�سد. وقد بات الفيلم اليوم توثيقًا مذهاًل ملدينة 

�سهدت منواً متميزاً وب�رضعة مبهرة جعلها لت�سارع.

الفيلم من اإخراج كمران �سريدل. ن�ش التعليق بقلم اإ�سماعيل نوريال. مدير ت�سوير 

فوتوغرايف: فريدون رايبور وكمران �سريدل. �سوت: اأحمد خانزادي. مونتاج: 

كمران �سريدل.

 اإنتاج املكتب العام لالإنتاج ال�سينمائي، وزارة الثقافة والفنون يف اإيران. 

ج.4 لني لوف و �آن �سابينفيلد    

2010 ملحق، بريتانيكا )مو�سوعة اجنليزية( اإماراتية جديدة

تعترب املو�سوعة »ان�سيكلوبيديا« عماًل تعليميًا �سخمًا يهدف اإىل 

معاجلة كل ما ميكن اأن يتعلمه الإن�سان يف حياته. و ي�سري  جذر 

الكلمة  الإغريقي »�سايكلو�ش« اإىل منهاج تعليمي متكامل يف 

كافة حقول املعرفة. و كانت تدعى الق�سائد امللحمية بالدورية 

عندما تتوفر فيها هذه املنهجية باأكملها. ويف حقل الطب، ا�ستخدم 

الأطباء تلك الكلمة لالإ�سارة اإىل العالج الذي يتم من خالل اللتزام 

املنتظم مبنهج عالجي مكون من نظام غذائي و دواء مو�سوفني 

للمري�ش. وقد تعني كلمة »�سيكلوبيديا«، التي ت�سخدم اأي�سا 

لالإ�سارة اإىل »ان�سيكلوبيديا«، التعليم الذي يكون على �سكل دوري.

و�سممت الربيتانكا الإماراتية اجلديدة على ن�سق اإحدى اأ�سهر 

املو�سوعات يف التاريخ احلديث، املو�سوعة الربيطانية »بريتانيكا« 

بن�سختها احلادية ع�رض التي �سدرت يف عام 1911. و كعمل خالد 

 يف الأ�سلوب، تعترب مو�سوعة بريتانكا 
ّ
ملا فيه من �سمولية ورقي

نتاجًا ب�رضيًا ثقافيًا يبهر دومًا العديد من الباحثني واملفكرين من 

العامة. 

ج.15 مليك �أوهانيان    

�أيام )�أرى ما ر�أيت وما �سوف �أرى(

2011 | فيديو، 35 دقيقة، �سا�سة، م�سارات طولها 100 مرت، وثيقة

ي�ستطلع هذا الفيلم امل�سور بني 23 فرباير و6 مار�ش 2011، 

مفهوم �سناعة متثيل متوا�سل للمكان ومتثيل متقطع للزمان، تقع 

اأحداثه بني خارج ما يدعى م�ساكن العمال ال�سينيني يف ال�سارقة 

وداخله حيث �سنع الفنان 100 مرت من امل�سارات لي�سرّي حامل 

كامريته عليها وي�سور مل�سافة 100 مرت ثم يفك امل�سارات ويتوغل 

بها اأكرث يف املكان يومًا بعد يوم. يعر�ش هذا الفيلم مرة واحدة 

فقط يف ال�سارقة يف الرابع ع�رض من مار�ش قبيل افتتاح البينايل، 
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بيد اأن ال�سا�سة امل�سنعة خ�سي�سًا لهذه املنا�سبة �ستبقى من�سوبة 

اإىل حني ختام البينايل.  امل�سارات امل�ستخدمة يف ت�سوير لقطات 

الفيلم املتنقلة اأو بالأحرى الأدوات امل�ستخدمة يف اإنتاج التمثيالت 

تلك، فهي معرو�سة يف البينايل اإىل جانب وثيقة تتحدث بالتف�سيل 

عن الأحداث اليومية التي رافقت اإنتاج الفيلم.

بدعم من غالريي �سانتال كرو�سل، باري�ش

اإنتاج م�سرتك مع موؤ�س�سة ال�سارقة للفنون 

ج.2 نعيم مهيمني    

مل يغدو �ل�ساب.... 

)عمل يف طور الإعداد( 

2011 | فيلم 

نعيم مهيمني كاتب وفنان يعمل ويعي�ش بني دكا ونيويورك. 

ت�ستك�سف مقالته واأفالمه و�سوره الفوتوغرافية مو�سوع ف�سل 

الأفكار الطوباوية. منذ عام 2006 كان يعمل على م�رضوع بحث 

طويل املدى عن انهيار احلركة الي�سارية املتطرفة يف بنغالدي�ش 

يف �سبعينات القرن املا�سي والإغواء اخلطري الذي متار�سه احلركات 

الثورية بالدعوة اإىل املواجهة العنيفة. وقد متخ�ش هذا البحث عن 

العديد من الأعمال، مبا يف ذلك هذا الفيلم. 

باإذن من الفنان. اإنتاج م�سرتك مع موؤ�س�سة ال�سارقة للفنون

ج.13 هر�ير �رشك�سيان    

�ساحات �الإعد�م

2008|نقو�ش لمدا مرّكبة على اأملنيوم 

ت�سور هذه ال�سل�سلة �ساحات الإعدام العامة يف ثالث مدن �سورية 

هي حلب والالذقية ودم�سق. وتف�سح ال�سور الهادئة املاأخوذة 

يف �ساعات ال�سباح الأوىل- حني كانت عمليات الإعدام تنفذ 

يف العادة- عن تناق�ش ه�ش بني اجلمال والوقائع ال�سيا�سية 

والجتماعية التي تلقي بظاللها عليها. ي�ستعر�ش �رضك�سيان- 

من خالل ا�ستعانته بالت�سوير الفوتوغرايف اأداة لإقناع نف�سه 

واجلماهري- الوجود امل�ستمر لتلك اجلثث املدلة بعد اإنزالها، حتى 

وهو يحاول اأن ميحوها من الذاكرة با�ستعمال الو�سيط الفوتوغرايف 

دلياًل على عدم وجود اجلثث يف تلك الأماكن. 

باإذن من كالفايان غالريي، اأثينا- ثي�سالونيكي

ج.14  هومن مرت�سوي    

بال عنو�ن من )�سور عدو عدوي يل( 

2009-2010 | قلم ر�سا�ش ملون وغرافيت على ورق �سفاف

منطقة للفنون
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مرت�سوي فنان يعمل �سمن و�سائط متعددة. يف هذه ال�سل�سلة من 

لوحاته تظهر ذكريات لأحداث من املا�سي تبدو كاأنها مزيج 

انتقائي مما نحن قادرون على ت�سجيله وما نختار اأن نتذكره. 

ومع مرور الوقت اأ�سبحنا نتذكر فقط ن�سخة غري دقيقة عن الوقائع 

وتفا�سيل فقدت �سياقها. اإنها جمرد قطع وق�سا�سات لأ�سياء غري 

مهمة لكنها حتدد ن�سختنا ال�سخ�سية من التاريخ، وهو تاريخ يحدد 

بدوره م�ستقبلنا. 

ج. بيت ال�رضكال
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د.4 �أمار كنو�ر     

�ل�سفحات �الأوىل �ملمزقة، �جلزء �الأول �جلزء �لثاين �جلزء �لثالث

2004-2008 | عمل فيديو مركب ُيعر�ش من 19 قناة. 

 و�ساهداً 
ً
»تخيل اأن يكون الإلقاء الر�سمي لل�سعر يف امل�ستقبل بينة 

يف حمكمة جلرائم احلرب. تخيل ت�سعة ع�رض �سفحة من الورق تطري 

يف الريح اإىل الأبد...« 

اأمار كنوار

م هذا العمل البورمي كوثان هتاي وهو �ساحب حمل لبيع 
ّ
 يكر

الكتب، اأودي به يف ال�سجن ب�سبب متزيق ال�سفحة الأوىل من 

الكتب وال�سحف التي كان يبيعها والتي احتوت �سعارات نظام 

احلكم الع�سكري. يعترب هذا العمل ق�سيدة غنائية لالآلف من الذين 

يكافحون من اأجل حتقيق الدميقراطية يف بورما.

اإنتاج م�سرتك لكل من ثي�سن-بورنيمزا اآرت كونتيمبوَرري/ 

فيينا وببلك بر�ش/نيودلهي.

باإذن من الفنان و�سالة عر�ش ماري اآن جودمان. بتمويل اإ�سايف من موؤ�س�سة 

ال�سارقة للفنون

د.12  ب�رشى خليلي    

خريطة بديلة

2011 | 8 فيديو وخريطة

يتكون العمل من مواد خمتلفة يجمع بني ثمانية اأعمال فيديو 

وخريطة مطبوعة. وهو يقرتح ر�سم خريطة بديلة ملنطقة البحر 

الأبي�ش املتو�سط، والتي متتد من مر�سيليا اإىل رام اهلل، ومن رام 

اهلل اإىل باري، ومن باري اإىل روما، ومن روما اإىل بر�سلونة، ومن 

بر�سلونة اإىل ا�سطنبول، وذلك اعتماداً على اأ�سا�ش ثماين رحالت 

�رضّية. وهي تتحدى معيارية ر�سم اخلرائط، لتك�سف عن مناطق 

جغرافية خمفية. واإذ ت�ستوحي الفنانة عملها من ن�ش الفيل�سوف 

مي�سيل فوكو )حياة رجل �سيء ال�سيت(. 

اإنتاج م�سرتك مع موؤ�س�سة ال�سارقة للفنون 

د.13  جوزفني ماك�سيرب    

ال�سقوط يف الوقت 

2011 | مواد خمتلفة

تثري جوزفني ماك�سيرب بيئة تف�سيلية قامتة النظرة داخل هذا 

العمل الفني من عجالت �سيارة مطلية بالكروم، و�سيقان دمية 

عر�ش اأزياء، ومل�سقات كبرية احلجم من ال�سلع الكمالية و�سور 

انفجار من�سة بحرية لإنتاج النفط. ويف فيلمها هذا نرى لقطات 

د. مبنى املقتنيات
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من التلفزيون تعود اإىل فرتة الثمانينات من القرن املا�سي من 

امل�سل�سلني )داين�ستي( و )دال�ش( يعر�سان جنبًا اإىل جنب مع 

مو�سيقى الهاو�ش، مما يخلق �سياقا لتجدد النقا�ش ب�ساأن التنقيب 

عن النفط يف البحر. وامل�ساحة الوا�سعة املفرو�سة ب�سجاجيد ت�سبه 

يف ت�سميمها و�ساح الكوفية، والتي اأعدت للجلو�ش وم�ساهدة 

الفيلم، بينما تلفت ال�سقوف املغطاة باملرايا النتباه لو�سائل 

العر�ش و�سيا�ساته. 

باإذن من الفنانة، معر�ش اإليزابيث ديي، نيويورك 

اإنتاج م�سرتك مع موؤ�س�سة ال�سارقة للفنون 

د.2 جيلرب حاج    

�أحد ع�رش منظر�ً جلبل �أر�ر�ت

كب على اأملنيوم
َّ
2009 | اأحد ع�رض مطبوعة اأر�سيفية على ورق فّني مر

»يف اإحالتها من خالل العنوان على ال�سل�سلة امل�سهورة »�ستة 

وثالثون منظراً جلبل فوجي« للفّنان الياباين هوكو�ساي، ت�سوِّر 

اأحد ع�رض منظراً جلبل اأرارات )2009(. جليلرب حاج جباًل بارزاً اآخر، 

ة متمّثاًل يف نطاق بيوت متعّددة لأع�ساء 
ّ
من حيث يظهر هذه املر

من اجلالية الأرمنية يف لبنان. هل كان باإمكان حاج اأن ي�سنع 

كتابًا من �ستة وثالثني منظراً جلبل اأرارات؟ لي�ش يف هذه املرحلة 

التاريخية؛ يت�سّمن كتاب حاج، تنا�سّيًا وعَر�سّيًا، غيابًا، وهو 

د ت�سوير متّثالت اإ�سافّية للجبل عرب 
ّ
غياٌب ل ميكن تخفيفه مبجر

زيارة دواخل بيوت اأخرى «. جالل توفيق

د.11  حامت �إمام     

 �أحالم م�رشوقة

2010-2011 | جمموعة من �سبعة اأعمال حفر

م جمموعة )اأحالم م�رضوقة( �سبعة مناظَر طبيعَيّة مبنّية على  ت�سُ

�سور حلفريات مواقَع بناء كان الفنان يلتقُطها يف بريوت منذ 

العام 2009. �سيمالأ الإ�سمنت واحلديد تلك احلفريات لتاأ�سي�ش 

بيوت �ست�سُمّ بينها »بيت اأحالمك« ح�سبما ت�سري الاَلّفتات املحيطة 

باأغلب تلك املواقع. ووفقًا لغا�ستون با�سالر اإَنّ اأهَمّ ما ُيقِدّمه البيت 

هو اأن ُيوؤوي احلامل به.

اأنتج خ�سي�سا لبينايل ال�سارقة 2010 

د.9 خورخي تكله    

حطام 

2007 -2010 | �ست لوحات، اأكريليك واألوان زيتية وم�سحوق 

الرخام على قما�ش

ت�سور �سل�سلة »Escombros« والتي تعني يف الإ�سبانية »احلطام« 

منطقة للفنون
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اأو »الأنقا�ش« مدينة تعر�ست للق�سف والتدمري، وهي م�ستوحاة 

من �سور ملدينة بريوت بعد العدوان الإ�رضائيلي يف متوز- يوليو 

2006. وتبدو �رضبات الفر�ساة املدرو�سة وال�سغرية باللون الأ�سود 

على خلفية باقي الألوان الكئيبة والأر�سية، وكاأنها نقو�ش حفرت 

يف قما�ش اللوحة حفراً، ودعوة اإىل عامل الفنان الوجداين الذي 

ي�ستدعي التاأمل يف اجلراح واخلراب.

د.5 ركني حائريز�ده    

 مدينة �خليال )فيك�سنفيل( 

10 جمموعات من 9 لوحات بو�سائط متعددة

ينتهك الفنان يف هذه املجموعة ويف�سد بدهاء )وباأ�سلوب جديل( 

�سوراً فوتوغرافية اإعالمية عرث عليها، ت�سور معاناة الإن�سان 

يف عامل اأورويلي مليء بالق�س�ش اخليالية العجيبة والتهكمية 

واملريرة. ويج�سد الفنان الفانتازيا العنيفة، عرب طبقات من الطالء 

اجل�سي والأربطة ليفتت الكمال الظاهري لل�سورة ويجردها من 

و�سعها الأخالقي التب�سيطي، ويجعل لوحته يف ِحّل من ت�سجيل 

احلقيقة - على طريقة نيت�سه يف فك الأقنعة عن كل �سجالت 

احلقيقة من اأجل الو�سول اإىل اأقرب ما ميكن من احلقيقة –هذا 

العمل »نقد عنيف وقا�ش ينبع من روح اللعب اخلالق«.   © فايل 

مهلوجي »فيك�سنفيل )مدينة اخليال(: اإنه مكان وراء النعكا�سات 

اخلرية اأو ال�رضيرة عن العنف وجمتمع ال�ستعرا�ش«.

باإذن من غالريي ثاديو�ش روباك، باري�ش  

د.7 زياد عنرت     

الحيَّة برج ُمنتهي �ل�سَّ

2011

لقطة بتقنيَّة هاليدات با�ستخدام فيلم اأبي�ش واأ�سود من نوع نيجرا 

الحيَّته عام 1976. 120 انتهت �سَّ

اإنتاج موؤ�س�سة ال�سارقة للفنون

د.10 �سيمون فتال    

ع�رضة متاثيل من �سل�سال ومتثال من برونز

2011 | برونز

لطاملا تاأثرت اأعمال �سيمون فتال باحلرب و�سياقاتها التاريخية. 

ت�ستعمل فّتال مادة ال�سل�سال يف اأعمالها التي تتميز بكونها 

ه�سة وقوية يف الآن ذاته، �رضيعة الك�رض لكنها قد تدوم اىل الأبد، 

ت�سمح للفنانة باأن تقتفي اأثر املا�سي يف احلا�رض. اإن الفنانة ل 

متيز بني �سخ�ش املحارب املعا�رض واإنكيدو الذي عا�ش وقاتل 

عام 3000 قبل امليالد، بل اإنها ت�سع نف�سها مبوازاة هذا المتداد 

لرتبط ال�سور والتواريخ وتبعاتها التي ت�سعر بوجودها جميعًا 

د. مبنى املقتنيات
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يف نف�سها وبالتايل يف عملها. ُيعر�ش اأي�سًا متثاًل من الربونز 

يدعى »اخلائن اأو ال�رضير« اأنتج حديثًا اإىل جانب عدد من اأعمال 

ال�سل�سال الأخرى. 

د.3 عّمار بور��س    

طاغ �أوت

2011 | عمل متعدد الو�سائط

»يف راأي الإرهابيني الإ�سالميني، اأنا من فئة »الطاغوت« البغي�سة 

و هي فئة خائنة للمنهج الإ�سالمي. باعتباري فنانًا و�سحافيًا 

كنت اأعي�ش يف دولة حائرة ما بني حكم القانون و«الولء« لالإ�سالم 

وطموحات الكفاح من اأجل جزائر حرة ودميقراطية وع�رضية. 

تكمن املاأ�ساة يف حتمل فظاعة حرب اأهلية مل تنعت يومًا بذلك. 

وكانت اأكرث اللحظات ترويعًا عندما �سهدت عملية اغتيال الرئي�ش 

بو�سياف بينما كنت حا�رضا يف مهمة �سحافية. ي�سرب هذا العمل 

مفهوم الذاكرة ويعود اإىل ذلك الأر�سيف واإىل ذكريات تلك الفرتة.« 

عّمار بورا�ش

اإنتاج موؤ�س�سة ال�سارقة للفنون

د.6   مات �سوندرز    

عمالء، ح�سود

2010-2011 | طباعة مباء الف�سة على ورق من الألياف، وبع�سها ملون 

بالبخاخ

يتخطى مات �سوندرز حدود الو�سائط الفنية لي�سنع اأعماًل حتقق 

ر، فرناه يبداأ مبواد تقليدية كالألوان  التوازن بني املر�سوم وامل�سوَّ

الزيتية على قما�ش كتاين ثم ي�ستخدم لوحاته هذه ليظّهر الفن 

املخبوء على ورق ال�سور احل�سا�ش لل�سوء. مير ال�سوء عرب املواد 

املتنوعة التي يتاألف منها عمله ويرتك طيفًا من التاأثريات 

املتباينة، اأما الأ�سكال املر�سومة وبنية ذاك القما�ش الكتاين 

فتتداخل لت�سبح كيانًا واحداً فيما تلعب تقلبات غرفة تظهري 

الأفالم املظلمة دورها يف ت�سكيل ال�سورة. اإن �سوندرز بتجميعه 

ال�سخ�سيات واملو�سوعات التي ا�ستمدها من الأفالم وال�سور 

الفوتوغرافية ليوؤلف منها عمل »العمالء« )رمبا ممثلون اأو  اأ�سحاب 

مبادرة اأو نقاد( و»احل�سود«، اإمنا يحقق توازنًا مماثاًل بني 

البورتريه وامل�سهد التاريخي. 

باإذن من الفنان وهاري�ش ليربمان، نيويورك

منطقة للفنون
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د.8   يو�سف عبدلكي    

�ستة �أعمال حفر، وخم�سة �أعمال فحم على ورق

يو�سف عبدلكي من امل�سّورين واحلفارين الذين حققوا �سهرة 

عاملية. اأعمال الفحم تبدو وكاأنها نق�ش من ال�سوء يف جلة العتمة، 

�ساخبة يف �سمتها، ومتفجرة يف �سكونها. فالطبيعة ال�سامتة اأو 

الأ�سياء التي ير�سمها، كاأمنا تروي �سريتها الذاتية اأو تف�سح عن 

كينونتها وهي تلقي بظاللها الرمادية فيتك�سف اجلوهر، تتوزع 

مفرداته الت�سويرية يف حّيز ب�رضي ب�سيط، فرناها وكاأنها تقتن�ش 

ال�سوء لتعك�ش ذات الفنان وروحه. 

اأما اأعمال احلفر فتربز عرب تو�سع �سخو�سه يف تكوينات متعددة، 

مو�سوعات املعاناة واخليانة والقمع يف بنية ت�سكيلية متينة.

بالتعاون مع غالريي اأتا�سي

4 �إميلي جا�رش    

مطار ليّد� 

2009 | فيلم ر�سوم متحركة، و�سوت، وفولذ، ويوريثان، واإيبوك�سي، وطالء

)مطار ليّدا( فيلم ق�سري جرى ت�سويره يف املوقع الذي اأخذ منه 

ا�سمه يف وقت ما يف الن�سف الثاين من ثالثينيات القرن املا�سي. 

اأن�ساأ الربيطانيون املطار عام 1936، وكان حمطة توقف مهمة 

ل�شكة	طريانهم	الوطنية	)اخلطوط	اجلوية	الإمرباطورية(	على	طول	

»طريق م�سار الإمرباطورية«. وكان اأكرب مطار يف العامل حتى 

عام 1939. حمور الفيلم يدور حول طائرة هانيبال، وهي واحدة 

من ثماين طائرات كانت ت�سكل اأ�سطول )هانديل بيج( الذي ي�سم 

اأكرب طائرات لنقل الركاب يف العامل اآنذاك. يف عام 1940، اختفت 

هانيبال يف ظروف غام�سة يف مكان ما فوق خليج عمان وهي 

يف طريقها اىل ال�سارقة. لقد ا�ستوحى الفيلم فكرته كذلك من ادمون 

متاري، وهو من يافا وكان يعمل موظفًا يف �رضكة نقل، والذي 

اأُر�سل مع باقة من الزهور اىل مطار ليّدا لينتظر و�سول اميليا 

اإيرهارت للرتحيب بها يف فل�سطني، اإل انها مل ت�سل قط. يوم 11 

يوليو 1948 �سيطر اجلي�ش الإ�رضائيلي على املطار وغرّي ا�سمه اإىل 

مطار اللد الدويل. ويف عام 1974 اأعيد ت�سميته ليكون مطار بن 

غوريون الدويل. 

باإذن من الفنان وغالريي الك�سندر وبونني، نيويورك. اإنتاج �سندوق حو�سبة 

الفنون بيك لوداتي/نورث وي�سرتن. مع ال�سكر اأي�سًا لـ�سيفيتيال رانيريي. 

د. مبنى املقتنيات
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هـ ندوات وحما�رضات     �ش.54 

و.1   جوليا ميلتزر وديفيد ثورن    �ش.55 

و.2   مرمي غاين      �ش.55 

ز.2  اآمار كنوار      �ش.57 

ز.3  رايف دافتيان      �ش.57 

ز.1  �سيمون ب�سار و اإيال وايزمان و جني و لويز ويل�سون   �ش.59 

ح.1  جوديث باري     �ش.60 

ح.4  عادل عابدين     �ش.60 

ح.2 غيوم ك�سار      �ش.60 

ح.3 املاغول منليباييفا / بهار بهبهاين    �ش.61 

ط ندوات      �ش.62	

برنامج ال�سينما: عن الأفالم    �ش.63 

منطقة الرتاث | �رضق

منطقة الرتاث| �رضق
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بيت �خلزف و�ل�سري�ميك

هـ

منطقة الرتاث | �رضق

ندو�ت وحما�رش�ت 

)الرجاء الرجوع اإىل برنامج الإفتتاح للتفا�سيل(
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بيوت �خلطاطني 

و.1 جوليا ميلتزر وديفيد ثورن   

�إنها لي�ست من ذ�كرتي: ثالث وثائق �أعيد جتميعها 

2003 | فيديو، 25 دقيقة، باللغة العربية مع ترجمة اإجنليزية

)اإنها لي�ست من ذاكرتي( فيلم وثائقي مكون من مقابالت اأجريت 

عام 2000 مع اأنا�ش كانوا يديرون معلومات ال�ستخبارات يف 

حكومة الوليات املتحدة. وقادت هذه املقابالت الفنانني اإىل 

الق�س�ش الثالث التي ي�سورها الفيلم. يروي م�سدر �سابق يف وكالة 

املخابرات املركزية ق�سة اختفائه بوا�سطة وثائق �رضية ممزقة 

كان قد اأعاد جتميعها بجهد جهيد من قبل الطالب الذين ا�ستولوا 

على مبنى ال�سفارة المريكية يف ايران عام 1979. وكان فيلم 

لوكالة املخابرات املركزية – �ُسّجـل عام 1974 ولكن مل يعرتف 

ق الدفن البحري ل�ستة من البحارة 
ّ
به حتى عام 1992- قد وثــ

ال�سوفيات، يف مرا�سم اأدت اإىل انهاء عداء احلرب الباردة يف حلظة 

من املوت والعزة. 

يف اإحدى لقطات الفيلم تظهر اأي�سًا �سورة فوتوغرافية تتعلق 

ب�رضبة �ساروخية اأمريكية يف اليمن عام 2002 معرتف بها 

علنًا برغم ال�رضية ال�سديدة، هي م�سدر للتفكر يف دور ال�سور يف 

ديناميكية معرفة الأمور وعدمها. 

و.2 مرمي غاين     

�ملتجاوزون

2011-2010

عر�ش فيديو عايل الدقة من اأربع قنوات و�سوت ووثائق

لإجناز العمل ا�ستعانت مرمي غاين باأمريكيني من اأ�سل اأفغاين 

 و. بيوت اخلطاطني
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ممن كانوا قد عملوا �سابقًا مرتجمني لدى اجلي�ش الأمريكي يف 

اأفغان�ستان، وكانوا يرتجمون وثائق تتعلق بال�سجون التابعة 

للجي�ش الأمريكي يف اأفغان�ستان. وكانت الفكرة من هذه املقابالت 

هي التحقق اإن كان هوؤلء املرتجمني قادرون على الإلتزام 

بحيادية »املرتجم الفوري« عندما تواجههم مو�سوعات تتعلق 

بتاريخهم، وملعرفة كيف عرب عملهم عن ثغرات يف التوثيق 

وكيف كانت ردة الفعل عليها. وت�ساأل مرمي غاين: »مبداأ الأمانة 

يف الرتجمة هو دائمًا طريق زلقة، ففي املواقف التي يكون فيها 

للكلمات وزن وعواقب، هل تكون م�سوؤولية املرتجم نقل روح الن�ش 

الأ�سلي اأم كلماته؟ وهل يكون فعل الرتجمة، كما هي احلال عند 

وجود �ساهد اأو اأداة ت�سجيل، عائقًا لعملية الإدلء بال�سهادة اأم اأنه 

مينعها متامًا، وهل ي�سكل نقطة حتّول يف عملية الإدلء بال�سهادة 

اأم اأنه يجعلها م�ستحيلة؟«

باإذن من الفنانة

اإنتاج موؤ�س�سة ال�سارقة للفنون

منطقة الرتاث | �رضق



57

ز.2 �أمار كنو�ر      

ة حب ق�سَّ

2010 | فيلم، 5 دقائق و37 ثانية

ة حب( حكاية ق�سرية جداً يف اأربعة ف�سول ين�سهر فيها  )ق�سَّ

ى ال�سورة حتى تعود اإىل كينونة ذاتها الداخلية.  الوقت بينما ُتَنقَّ

ة مرتامية الأطراف، يف عامل  يدور الفيلم يف �سواحي مدينة هنديَّ

من الهجرة املتوا�سلة والفراقات الالمتناهية. ميكن اأن نعترب 

الفيلم كت�سحية لل�سينما التجارية، الف�ساء الذي غالبًا ما نن�سى 

فيه اأنف�سنا اأمام م�ساهده املتكررة لق�س�ش احلب العارم.

اإخراج: اأمار كنوار، كامريا: ديليب فارما، مونتاج: �سمرية جني.

اإنتاج اإنديبندنت �سينما اأوفي�ش ولوك�ش، اإنكلرتا.

© اأمار كنوار

ر�يف د�فتيان     ز.3

�سيادة �لقانون

2010-2011 | عمل تركيبي، بنية معدنية، �سل�سال، تلبي�ش بالف�سة والنحا�ش، 

مادة مطبوعة، اأ�سالك معدنية

تقدم هذه املنحوتة روؤية جديدة جلذع مالك خيايل م�سمى »هومو 

اجنل�ش«... اإنه مالك، لكن هيكله العظمي ي�سبه اإن�سانًا متعدد 

الأجنحة. واإذ ميتاز هذا العمل مبراعاة اأدق التفا�سيل، فاإنه يقدم 

نف�سه اأمنوذجًا لدرا�سة متعمقة يف احتمال وجود املالئكة. وت�سري 

طبقة اأوك�سيد الربونز الف�سية اإىل التقاليد الكامنة يف �سميم خلق 

الرموز امل�سيحية، والذي متيز با�ستخدام الف�سة والذهب لإزالة 

الظالل واإ�سفاء الألق الذي يجدر بهذه الرموز. اأما ا�سم املنحوتة 

املكتوب يف الأعلى فيوحي باأن هناك رابطًا وثيقًا بني عطايا 

العناية الإلهية والأ�رضار الكن�سية التي تنطوي عليها هذه املنحوتة. 

ال�سبك الكهربي: ندى �سعيدي، مريام ومورتيزا عزيز حممدي، 

متحف �خلط   

ز. متحف اخلط
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التف�سي�ش: كمران كرمي خان

كم م�سمار�ً ميكن �أن ُيدق على وجه مالك ؟

2010-2011 | م�سامري بال�ستيكية مطلية بالف�سة

اإن عنوان هذا العمل هو العك�ش الهزيل لعنوان مناظرة قرو�سطية 

»كم مالكًا ميكن اأن يرق�ش على راأ�ش م�سمار؟« وجوابًا على �سوؤال 

عن الوجود املادي للمالئكة وجت�سدهم عرب امل�ساحة والزمن، ي�ساأل 

الفنان: »حتى متى �ستواظب ال�سيادة املطلقة- كونها �سكاًل من 

اأ�سكال احلوكمة املعمول بها حتت »حالة الطوارئ«- على اإعادة 

توليد الرابط بني القانون والعنف؟«

ال�سبك الكهربي: ندى �سعيدي ومرمي ومرتزا عزيز حممد،. 

التف�سي�ش: كمران كرمي خان

ن�سوء �ملالك بالتو�فق مع حالة �ال�ستثناء

2010- 2011 | ع�رضة نقو�ش فوتوغرافية على لوح ومل�سقات جدارية

ي�سم هذا العمل �سل�سلة من �سور املالئكة. ويعزز الت�سوير 

الفوتوغرايف- الذي يعد اللغة احلديثة لفن ر�سم الأ�سخا�ش- 

دعوات العلوم احلديثة لتوثيق ال�سور وتاأ�سيلها. وترافق ال�سور 

ت�سمية هي عبارة عن الرتتيب العلمي لالأجنا�ش �سمن اأنواع، بينما 

توفر طبيعة الت�سنيف منطًا �سيا�سيًا لن�سوء »اأ�سباه املالئكة«. اإن 

�سجرة الن�سب حتمل ا�سم »احلوكمة« وهو ا�سم يوحي على نحو 

اأو�سح بهالة الطريقة العلمية خلدمة التعليق ال�سيا�سي. 

العمل من تقدمي رايف دافتيان وندى �سعيدي

خمترب �ملالئكة

2010-2011 | خم�ش ح�رضات مطلية وخم�سة جماهر

ي�سعى رايف دافتيان من خالل ت�سبيه الروؤية املجهرية – اإىل اأن 

يفتت الت�سل�سالت الهرمية التي ت�سكل يف فهمه وحدة العامل احلديث. 

يف هذه امل�ساحة العلمية الزائفة، ينت�سب هذا العمل مزوداً بعدد من 

املجاهر ويدعو امل�ساهد لأن يدر�ش املالئكة التي تعاود الظهور 

على هيئة ح�رضات - عادية متزقت اأجنحتها. اإن املجهر مينح 

الناظر منظوراً خطيًا، بينما ي�سري ت�سبيه املجهر اإىل الت�سل�سالت 

الهرمية املختبئة يف �سيا�سات الروؤية

منطقة الرتاث | �رضق
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ز.1 �سيمون ب�سار وجني ولويز ويل�سون و�إيال و�يزمان  

قر�ءة �لوجوه: مالذي ر�آه �ملبنى؟ 

2011 | فيلم

بني ال�ساعة الثامنة والتا�سعة من م�ساء اليوم التا�سع ع�رض من 

تل القيادي يف حما�ش حممود املبحوح يف الغرفة 
ُ
يناير 2010 قـ

230 بفندق الب�ستان روتانا يف دبي. وعر�ست �رضطة دبي بعد 

�سهر من مقتله �رضيط فيديو يت�سمن لقطات �سورتها مئات من 

كامريات املراقبة يف مطار دبي ومراكز الت�سوق والفنادق، وُن�سبت 

عملية اغتياله اإىل عمالء املو�ساد. لقد �ساهد عدد ل يح�سى من 

امل�ساهدين يف كافة دول العامل هذا ال�رضيط منذ عر�سه يف موقع 

يوتيوب، ويعترب اأحد العوامل الهامة يف التحقيق يف مالب�سات هذه 

اجلرمية. 

-»قراءة الوجوه« ق�سة - �سيغت بعد مرور عام على الغتيال 

وتروي اأحداث الفيلم اجلنائي الذي – اأعدته  �رضطة دبي، وتعيد 

خلق ال�سياق املعماري لغرف الفندق واأروقته و�سالته- ت�سكل 

هذه الف�ساءات حدود النتقال الفارغ. ويتق�سى الفيلم كذلك 

التقنية الرقمية للتعرف على الوجوه، والتي تتيح حتديد الوجوه 

بني احل�سود. بيد اأنه لي�ش فيلمًا وثائقيًا، بل توليفة منتقاة من بني 

احتمالت لمتناهية من ال�سيناريوهات املحتملة. 

اإنتاج موؤ�س�سة ال�سارقة للفنون وبالتعاون مع موؤ�س�سة فاروق بدعم من لوي�ش 

اأوغو�ستو تيك�سيريا دي فريتا�ش.

ز. متحف اخلط
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ح.1 جوديث باري    

ق�س�س �لقاهرة...

2010-2011 | عر�ش فيديو يف مواقع خمتلفة ، متعدد الأبعاد

الرجاء مراجعة �ش. 

ح.4 عادل عابدين    

�أحالمهم

2010 | عر�ش فيديو من قنوات متعددة ، 4 دقائق

ا مُيكن اأن   من ق�س�ش اأطفال َيرُوون اأحالمهم عمَّ
ً
عمٌل م�ستوحى

ا يتوقعونه من هذا العامل. مُتثِّل  ُي�سبحوا عليه يف امل�ستقبل، وعمَّ

ة جتاه ق�سايا عامليَّة  ات فعل فرديَّ الت لردَّ عرو�ش الفيديو هذه تاأمُّ

من منظوٍر طفويل. الأحالم والر�سوم املتحركة يف مقاطع الفيديو 

ا�سُتمدت من مقابالٍت ور�سوٍم لأطفال يف مناطَق خمتلفة من العامل 

من بينها العراق وفل�سطني و�سوي�رضا والأردن وفنلَّندا.

وت: تيمو اأنتيال ر�سوم متحركة: �سامي �سريجا، هند�سة ال�سَّ

اإنتاج موؤ�س�سة ال�سارقة للفنون

ح.2 غيوم ك�سار    

�سكايتيل 

2011 | خ�صب	ومطاط	وورق	مقوى	وكتب	وخيوط

ال�سكايتيل الأ�سبارطية هي اأداة الت�سال التي تلحق اأ�سد الأذى 

ب�سمولية اللغة. تذكر الكتب اأنه يف اإ�سبارطة كان يتم الحتفاظ 

بع�سا خ�سبية فيما تعطى ع�سا اأخرى اإىل جا�سو�ش، حيث يقوم، 

د�ر �لندوة

منطقة الرتاث | �رضق
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باإر�سال معلومات �رضية بكتابتها على رقعة من جلد املاعز يلفها 

بعد ذلك حول ال�سكايتيل ومن ثم ينزعها عنها. وكانت الرقعة 

ُتر�سل من دون الع�سا اخل�سبية فاإن وقعت يف يد العدو فلن يقدر 

على ا�ستخال�ش اأي �سيء منها.

»التقنية التي اأ�ستخدمها هي ذاتها التقنية التقليدية امل�ستخدمة 

يف جتميع الكتب، فعندما اأجمع ف�سول الكتاب اأفك ال�سيفرة. اأنا 

ال�سكايتيل، والزائر الذي يقلب �سفحات هذه الكتب �سيجد اأنها 

حتوك رواياته اخليالية اخلا�سة به... وال�سكايتيل  هي اأنتم 

لكم مطلق احلرية يف ا�ستعمال الكتب..«

غيوم ك�سار

ح.3 �ملاغول منليباييفا / بهار بهبهاين  

�أبحر يف �لكاريبي

2011 | فيديو عايل الدقة من قناتني، لون، �سوت حميط، 11 دقيقة و 46 ثانية

ي�ستك�سف كل من املاغول منليباييفا وبهار بهبهاين احلوار 

بني ثقافتني قدميتني قامتا على �سفاف البحر الكاريبي وعلى 

تقاطع الطرق بني ال�رضق الأو�سط واآ�سيا الو�سطى. وي�سرب عملهما 

امل�سرتك العالقة بني  هاتني الثقافتني: ثقافة التقاليد الوثنية 

البدوية للقبائل الرتكية/ الكازاخية، والتي تتمثل بو�سوح يف 

دولة كازاخ�ستان ال�سناعية يف فرتة ما بعد الحتاد ال�سوفياتي، 

والتقاليد الفار�سية حل�سارة اإيران الزراعية واملتمدنة التي دامت 

 طويلة.
ً
فرتة 

فنيو ال�سوت: اأو ام اف، نيجار بهبهاين. مبنحة من موؤ�س�سة املجتمع املفتوح يف 

 من بري�سكا جو�سكا للفنون 
ّ
بوداب�ست، وبرنامج �سبكة الفن والثقافة، وبدعم �سخي

اجلميلة يف نيويورك وموؤ�س�سة ال�سارقة للفنون.

ح. دار الندوة
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بيت �لنابوده 

منطقة الرتاث | �رضق

جولة تعريفية مع �لقّيمني

  

حفل �إ�سد�ر مطبوعات بينايل �ل�سارقة �لعا�رش

)للتف�سيل الرجاء مراجعة برنامج الإفتتاح(



63

�لربنامج �الأول:

 اإف�ساء وتفان 

ونعمة اخليال

82 دقيقة

غد�ً كل �سيء �سيكون على ما ير�م، لأكرم الزعرتي. 

لبنان / اململكة املتحدة HD ،2010 ورقمي وملون، 

12 دقيقة

ثرثرة يف اآخر الليل بني حبيبني �سابقني مل 

يتم ات�سال بينهما منذ ع�رض �سنني، تتحول 

اإىل مرثاة من الفقدان واحلنني. يت�سق اإيقاع 

الفيلم مع طباعة كلمات على ورق، حيث 

ميزج زعرتي مبهارة، تكنولوجيات الت�سال 

والت�سجيل، ليبحر يف الزمان والفجوات 

املوؤقتة. )بالإجنليزية ومرتجم اإىل العربية(.

�ختفاء�ت �سعاد ح�سني �لثالثة، لرانية �ستيفان. 

لبنان/الإمارات العربية املتحدة، فيديو رقمي، ملون 

70 دقيقة

الفيلم هو �سل�سلة مقطتفات متعاقبة من اأفالم 

م�رضية من بطولة �سعاد ح�سني، مبثابة 

حتية لع�رض كان غنيًا ومنفتحًا يف الإنتاج 

ال�سينمائي امل�رضي، ولفنانة ج�سدت املراأة 

العربية الع�رضية يف تعدديتها وتناق�ساتها 

من فرتة �ستينيات القرن املا�سي وحتى 

ت�سعينياته، اأيقونة متميزة يف ال�سينما 

امل�رضية.

�جلد�ر، اأنتي زانينوفيت�ش، كرواتيا، 1965 )3 دقائق 

و32 ثانية(

هناك جدار يقطع الطريق اأمام �سخ�سني. 

وير�سخ اأحد الرجلني لالأمر الواقع فيما 

يرف�ش ثانيهما تقبل الهزمية. ويف نهاية 

 

معهد �ل�سارقة للفنون 

�مل�رشحية

ي. معهد ال�سارقة للفنون امل�رضحية 

�لربنامج �لثاين: 

اأفكار خ�رضاء عدمية 

اللون تنام بغ�سب

القيمون:جمموعة ماذا 

وكيف وملن؟

68 دقيقة
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املطاف، ي�رضب هذا الأخري راأ�سه باجلدار 

فيحدث فجوًة فيه، ويدفع بحياته ثمن 

الإنت�سار، فيفتح الطريق اأمام ال�سخ�ش 

الآخر- اأقّله حتى بلوغ احلائط املقبل.

�لعاطل عن �لعمل، جيليمري جيلنك، يوغو�سالفيا 

1968 )13 دقيقة(

يتمحور الفيلم حول العّمال املهاجرين 

الذين ينا�سلون للعثور على عمل يف وطنهم 

يوغو�سالفيا ويف دول اأجنبية. ويديل 

الأ�سخا�ش الذين جترى معهم املقابلة 

ب�سهادتهم، معرّبين عن م�سكلة البطالة يف 

الدول الإ�سرتاكية، مف�سحني عن اأ�سماء مدراء 

ال�رضكات امل�سوؤولني عن امل�سّقات والظروف 

ال�سعبة التي تعرت�سهم.

�لفيلم �الأ�سود، جيليمري جيلنك، يوغو�سالفيا، 1971 

)14 دقيقة(

 يف ليلة ما، يجمع جيلنك ع�رضة رجال 

م�رّضدين يف �سوارع نويف �ساد وي�سحبهم اىل 

منزله. وفيما هم ي�ستمتعون ب�سيافة عائلته، 

يحاول جيلنك حّل م�سكلة “الت�رضيد يف 

ال�سوارع”، م�ستعينًا بالكامريا ك�ساهد. 

يف يوم ما، عو�سا عن ليلة ما، �سوف ُتطَلق وم�سات 

نري�ن �لر�سا�سات �خلاطفة، �إن مل ي�سّع �لنور من 

م�سدر �آخر )اأو�سكار دافيت�سو- مقطع من ق�سيدة( ، 

ميليت�سا توميت�ش، �رضبيا، 2009 )10 دقائق(

يف خريف العام 2009 وعلى مدى �سهرين، 

قامت ميليت�سا توميت�ش بزيارة مواقع 

مناه�سة للفا�سية قد اأطلق من خاللها اأع�ساء 

حركة التحرير ال�سعبية ومواطنون عاديون، 

املبادرات الناجحة �سّد الإحتالل الأملاين 

لبلغراد خالل احلرب العاملية الثانية. وت�سّكل 

هذه ال�سور التي التقطتها جراء نزهاتها 

املتكررة يف اأنحاء املدينة، وثائق حتدد 

مالمح تلك املواقع وتر�سمها بالتف�سيل.  

فيلم خيايل �جتماعي، جبينك بالدران، اجلمهورية 

الت�سيكية، 2005-2007 )6 دقائق و42 ثاين(

منطقة الرتاث | �رضق
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م�ستعينًا مب�ساهد م�سّورة يف ت�سيكو�سلوفاكيا 

الإ�سرتاكية، يرتكز الفيلم على مواجهة بني 

البيان ال�سيوعي الر�سمي، والأفكار املثالية 

للمهند�ش املعماري الوظائفي كاريل هونزيك 

و�سداهما يف املجتمعات الراأ�سمالية اليوم.  

فرتة �الإ�سرت�حة، الك�سندر يوغاي، كازاخ�ستان، 

2008 )دقيقتان و25 ثانية(

يظهر هذا الفيديو لل�سور املتحركة رجاًل 

ياأخذ فرتة ا�سرتاحة من عمله الذي يقوم على 

تنظيف ال�سوارع. وتتعار�ش املو�سيقى املرحة 

املرافقة لهذه املبادرة مع الطبيعية ال�سوداوية 

للم�سهد العام. 

��سطر�بات �سهر يونيو، جيليمري جيلنك، يوغو�سالفيا، 

1969 )10 دقائق(

يرّكز الفيلم على التظاهرات الطالبية التي 

حدثت يف بلغراد عام 1969. وقد اّتخذت هذه 

الحتجاحات طابع النقد العام الأكرث فعالية 

“للربجوازية احلمراء” املتمّثلة باأع�ساء 
اجلهاز ال�سيوعي الذين قمعوا اجليل اجلديد يف 

كل اأنحاء اجلبهة ال�رضقية ال�سابقة.

حمو �ل�سم�س، هاريل فليت�رض، 2002 )22 دقيقة(

مراآب يف و�سط بورتالند، يف ولية اأوريجون، 

هو املوقع املعتمد يف تلك الإ�ستعادة النظرية 

لرواية جامي�ش جوي�ش “اأولي�ش”. جاي، 

�ساحب املراآب، وميكانيكيون حمليون، 

، هم �ساردو مقتطفات من 
ّ
و�سّكان احلي

الرواية التي ترّكز على املوت، واحلب، والظلم 

الجتماعي، والعالقة ما بني الأفراد والكون.

�الأم �مل�سطربة تعود �إىل �أوالدها، باري دوبي، 

2005 )24 دقيقة(

ف 
ّ
فريق عمل متحّول من �سخ�سيات معر

. هو، يف 
ّ
بها جزئيًا، تتحرك يف م�سهد رقمي

 موؤّدى 
ّ
 قوطي

ّ
اآن، فيلم غرٍب اأمريكي اأوديبي

كق�س�ش اجلنيات التي �سنعها غرمي، ولعبة 

من األعاب الكومبيوتر فقدت هدفها.

�لربنامج �لثالث: 

“حني يطل التاريخ، 
يرحلون جميعًا”

القيم: �ستيف رينكه

79 دقيقة

ي. معهد ال�سارقة للفنون امل�رضحية 
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ماروون تتحدث يف �ملنتزه )من �سل�سلة »�حلد�ثة 

و�جلماليات يف �أفريقيا �ل�سود�ء �جلديدة«(

اأنطونيو خوزيه جوزمان املعروف بـ دى اأكوايغار، 

2010 )5 دقائق(

ي�سّور هذا الفيلم الن�سال من اأجل لغة ب�رضية 

م�سرتكة ما بني التقاليد املاروونية - 

الهولندية - ال�سورينامية، والتعبري عنها يف 

هولندا، بغر�ش ك�سف �سالت غري متوقعة ما 

بني التاريخ ما بعد الكولونيايل والراأ�سمالية 

نعت الهوية ال�سوداء، ح�سبما  املعوملة. �سُ

اقرتح بول غيلروي، من خالل تبادٍل للرموز 

والأفكار �سمن مثلث القارات: اأفريقيا، 

واأوروبا، والأمريكيتني.

يتناول الفيلم اأي�سًا الطابع املاورائي لل�سفر، 

والتوق، واحلركة امل�ستمرة، وال�ستات. اأما 

حا�سية الفيلم الن�سّية فتت�سكل من مقتطفات 

من ق�سيدة »اللغة املرّمزة« للفنان الأفريقي 

– الأمريكي �سول ويليامز، ي�سف فيها 
التوترات ما بني جماليات ال�ستات، والأ�سوات 

ما دون الوعي، والإيقاعات املوروثة.

�سجل �ملوتى، �ستاندي�ش لودر، 1969 )12 دقيقة(

يعتمد فيلم »�سجل املوتى« ل�ستاندي�ش لودر 

بنيًة مكّونة من جزاأين. يف اجلزء الأول، 

 منتظم من النا�ش يرتقي اإىل الظالم 
ٌ
تيار

الهادئ. يدخلون اإىل اإطار ال�سورة من الأ�سفل، 

يتحركون ببطء باجتاهي اخللف والأعلى، 

يعربون من النور اإىل الظالم. املو�سيقى 

تت�سكل من عزف مكتوم على اآلة »تي�سللو«، 

ترافقه الوتريات. اجلزء الثاين من الفيلم هو 

ت�سل�سل اأ�سماء العاملني يف الفيلم ووظائفهم 

فيه، اإل اأنه م�سهد زائف م�ستوحى من »كتاب 

املوت«. »�سجل املوتى« هو نكتٌة مرّكبة. يف 

اجلزء الأول منه، النا�ش الغافلون فعليًا عن 

م�ساركتهم يف الفيلم، ي�سبحون �سخ�سيات يف 

�سيناريو خيايل، يعي�سون حالة �سعود جمازية 

اإىل احلياة الأخرى. يف اجلزء الثاين، ت�سبح 

ال�سخ�سيات اأكرث خيالية، باأ�سماء وموا�سفات 

من�سوبة. اإعادات التاأليف تلك توؤكد الفوارق ما 

 وامليت.
ّ
بني احلي

منطقة الرتاث | �رضق
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�لربنامج �لر�بع:

 يف املر�ساد، 

القيم: مار�سيل �سويرين

66 دقيقة

م�رشوع غرب

اإريكا ني�سينني، 2009 )7 دقائق(

يف الدمج ما بني ممثلني حقيقيني و�سخ�سيات 

رقمية ودمى، ي�ستفيد اإريكا ني�سينني من و�سائل 

الإعالم ال�سعبية، ليدفع بعنا�رضها الأكرث عبثية 

اإىل الأق�سى.

»�لغ�ّساالت« 

يورغن بوت�رض، اجلمهورية الدميقراطية الأملانية، 

1972 )24 دقيقة(

الت« توثيق عن حياة العامالت 
ّ
اإن »الغ�س

اليومية، ينطوي على املفهوم احلقيقي والر�سمي 

»لبطولة« الطبقة العاملة الذي رّوج له احلكم 

الإ�سرتاكي، يف وقت مل يرغب اأحد يف ممار�سة 

مهنة »الغ�سالت«، حتى يف اجلمهورية 

الدميقراطية الأملانية. فكّن يتقا�سني اأجوراً 

زهيدة ويخ�سعن لظروف عمل مزرية وميار�سن 

عماًل م�سنيا ومماًل. ومل يكن كل هذا جزًء من 

اجلّنة التي يفرت�ش اأن ينعم بها العّمال، من 

وجهة نظر ر�سمية. ولقد قاومت العامالت هذا 

الواقع املرير عرب حياتهن اخلا�سة وعالقاتهن 

برفاقهن و�سداقاتهن. وي�سكل هذا الإن�سحاب 

قاطعا  رف�سا  اخل�سو�سي  اجلانب  نحو 

ال�سيا�سي. للنظام 

»و�سع كامري� للمر�قبة«، اإنتاج: وزارة اأمن الدولة، 

اجلمهورية الدميقراطية الأملانية، 1975 )3 دقائق(

مبا اأن مواطني اجلمهورية الدميقراطية 

الأملانية كانوا راف�سني لالإن�سياع لعقيدة 

احلزب، ا�سطرت الدولة اىل و�سع جهاز مراقبة 

هائل. و»و�سع كامريا للمراقبة« عبارة عن فيلم 

تعليمي من �سنع وزارة اأمن الدولة. ول ميكن 

روؤية الكثري من خالل هذه الكامريا املهتّزة 

املو�سوعة يف �سّقة وامل�سوبة نحو �ساحة عامة. 

فنالحظ عرب التفا�سيل، كال�ستارة املعتمدة 

للتمويه، كيف اأن اجلمهورية الدميقراطية 

الأملانية ذات الطابع الثوري املزعوم، مل تكن 

يف احلقيقة ال نظامًا برجوازيًا.

عائلة �سرت��سبورغر- دري�سدن

بيل مايرز، اجلمهورية الدميقراطية الأملانية/الوليات 

ي. معهد ال�سارقة للفنون امل�رضحية 
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املتحدة، 1986 )20 دقيقة(

�سّور الأمريكي الأملاين بيل مايرز اأفالمًا يف 

اجلمهورية الدميقراطية الأملانية يف العام 

1986 بهدف الإظهار لرفاقه يف الوطن اأن 

الأ�سخا�ش املقيمني خلف احلاجز احلديدي 

يحظون هم اأي�سًا بظروف عي�ش طبيعية. ولقد 

نال دعم املركز ال�سحايف العاملي التابع 

للجمهورية الدميقراطية الأملانية، واملراَقب 

بدوره من قبل جهاز اأمن الدولة. جرت اأول 

مقابلة له مع عائلة �سرتا�سبورغر على اإنتاج 

م�رضحي، اإذ كان امل�سور تابعًا لل�رضطة ال�رضّية، 

ومل يكن بيل مايرز ي�سّك بالأمر، رغم اأن العائلة 

كانت على علم بذلك. ويف �سري العملية، يطراأ 

حوار غريب داخل وبني النظم القائمة.

�سانكتو�س، �سانكتو�س، توما�ش فرينر، اجلمهورية 

الدميقراطية الأملانية، 1988 )12 دقيقة(

مل تكن الأفالم امل�ستقلة حمّبذة يف اجلمهورية 

الدميقراطية الأملانية. ويف املقابل، بدت 

�ساحة الأفالم التجريبية نا�سطة ومزدهرة يف 

يوغو�سالفيا واملجر وبولندا منذ العام 1960. 

وما ان بداأت اجلمهورية الدميقراطية الأملانية 

بالتال�سي حتى ظهرت �ساحة �سغرية لالأفالم 

اخلارجة عن امل�سار املاألوف. وميثل �سانكتو�ش، 

�سانكتو�ش توثيقًا �سينمائيًا حول الإنحالل 

العام للدولة يف يوم العيد الأهّم بالن�سبة لها، 

»يوم �سهر مايو«، اأو يوم عيد العّمال العاملي. 

فت�سارك فرقة اأوبرا برلني التابعة للدولة يف 

م�سرية، وت�سبح �سانكتو�ش امل�ستخرجة من 

Grande Messe des Morts لهيكتور برليوز اأغنية 

البجعة لنظام يحت�رض بكل مكوناته.

�أمريكا تتاجر، بيورن ميلهو�ش، اجلمهورية الأملانية 

الفدرالية 1990 )7 دقائق( 

ي�سّور بيورن ميلهو�ش تظاهرة خمتلفة متامًا، 

جتري يوم توحدت العمالت بني اأملانيا ال�رضقية 

والغربية، اأي اليوم الذي دخلت فيه اجلمهورية 

ة، 
ّ
الدميقراطية الأملانية �سوق القت�ساد احلر

ب�سورة ر�سمية. وتظهر جمموعة من امل�سّجعني 

الأمريكيني، ولكنهم ل يحتفلون بانت�سار 

ريا�سي لفريق كرة قدم يف �ساحة األيك�ساندر 

منطقة الرتاث | �رضق
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بالتز يف برلني، بل بانت�سار نظام 

باأكمله. ويلّقنون الأملان ال�رضقيني ذات 

النظام الإقت�سادي املعاك�ش در�سًا يف 

اللفظات الأ�سا�سية النابعة من النظام 

الراأ�سمايل، عار�سني عليهم قم�سانا 

ب�سعة للبيع، قائلني:»�سعر هذه القم�سان 

زهيد. هل تفهمون معنى هذه الكلمة؟« 

متهيد للتاأّمل، اإدغار اأندري�ش، 2006، ال�سيلي

)دقيقة واحدة(

ميّثل برج الرقابة رمزاً لل�سلطة. اأّما 

احلار�ش فيمار�ش طقو�سه الإعتيادية. 

ويتمحور هذا العمل - الفيديو حول 

مقطوعة جلون كايج تعك�ش نوعية 

ال�سمّو الذي ينطبع به العمل. فيحّول هذا 

العن�رض الأفعال الدنيوية اليومية اإىل 

اأعمال ذات اإيحاءات تخريبية �ساعرية يف 

مواجهة طقو�ش ال�سلطة.

»تر�فل-لينغ«، انريكه رامرييز، 2009، ال�سيلي 

)9 دقائق(

مكان يف الأفق ي�ستقطب اأنظارنا؛ ونور 

يدعونا للرحيل؛ ورجل يروي اأحالمه. 

اإّنها رحلة ت�سري بنا عرب تاريخ هذا 

املكان الذي ينطبع بالإغرتاب وباأولئك 

الذين هجروا اأوطانهم، وعائالتهم 

وحكاياتهم بحثًا عن مكان يقّدم لهم 

عي�سًا اأف�سل.  

�أويوين، اأندري دينيغري، 2005، الأرجنتني

)8 دقائق و8 ثواين(

يعالج هذا العمل واقع اأمريكا الالتينية 

العنيف من منظار زوجني اأجنبّيني 

يعي�سان يف مدينة اأويوين يف بوليفيا. 

اإّنها تريد الرحيل. اإّنه ي�سعر بالأمان.

يدور ويدور وت�ستهلكه �لنري�ن، كلوديا 

جوكوفت�ش، 2009، بوليفيا )8 دقائق(

يف هذا العمل، ت�ستند الفنانة اىل فيلم 

�سدر يف العام 1969 بعنوان »بوت�ش 

�لربنامج �خلام�س: 

ت�رضيح منّظمة 

العرو�ش 

القيمة: �سولجن 

فاركا�ش

67 دقيقة
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كا�سيدي اأند ذو �ساندان�ش كيد«، فتعيد اإخراج 

احل�سار الذي فر�سته ال�رضطة البوليفية حول 

جمرمني من اأمريكا ال�سمالية، يف لقطة دائرية 

بطيئة واحدة باأ�سلوب التدوير الفوتوغرايف.

»ليمبياز� �سو�سل« )�لتطهري �الإجتماعي( ريجينا 

خو�سيه غاليندو، 2006، غواتيمال )دقيقتان(

تظهر الفنانة وهي تتلّقى حّمامًا بخرطوم 

ماء �ساغط، كذلك الذي يتّم ا�ستخدامه لتفريق 

املتظاهرين اأو لتبليل املحكومني حديثًا 

بال�سجن.

�لبقر، غابرييال غولدر، 2002، الأرجنتني )8 دقائق(

روزاريو، الأرجنتني، 25 مار�ش 2002.

 يقوم عدد يقارب اأربعمئة �سخ�ش بذبح 

جمموعة من البقر �سقطت، قبل ب�سع دقائق، 

على طريق ا�سفلتي جراء انقالب ال�ساحنة التي 

كانت تنقلها.

»جردمي �إنفيزيفال« )�حلديقة �خلفية(، روبريتو 

بيليني، 2008، الربازيل )15 دقيقة(

 يف �ساعات الليل احلالك. 
ٌ
الوقت متاأّخر

ويف منطقة غري حمّددة يف اإحدى �سواحي 

الوليات املتحدة، رجل يقوم ِبرّي بع�ش 

النباتات يتال�سى �سيئًا ف�سيئًا يف الظالم. ول 

يبقى اإّل م�سهد حديقة خفّية. 

»4000 دي�سبارو�س« )4000 لقطة(، جوناثا�ش دي 

اأندراد، 2009، الربازيل )8 دقائق(

فيلم ق�سري من 8 دقائق ي�ستعر�ش، اإطاًرا تلو 

الآخر، وجوًها ع�سوائية لأنا�ش جمهولني مّت 

ت�سويرهم يف �سوارع بوين�ش اآير�ش. ويرافق 

ا�ستعرا�ش امل�ساهد املت�سل�سلة حلقات من 

الأ�سوات املت�ساعدة تدريجيًا. وي�سري هذا 

العمل بحافز الإحلاح، واملا�سي واحلا�رضز بل 

اإّنه �سكل من التكرار الإ�ستحواذي.

»لي�س تيري��س دي ناديه« )�أر��ٍس ِلي�ست الأحد(، 

�سيزار مينيغيتي، 2007، الربازيل )6 دقائق( 

مّت ت�سوير هذا الفيلم بخم�ش لغات خمتلفة 
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�لربنامج �ل�ساد�س: 

فكرة ال�ستقالل

)اجلزء الأول( 

القيم: كيث �سريي

62 دقيقة

�لربنامج �ل�سابع: 

فكرة ال�ستقالل

)اجلزء الثاين(

القيم: كيث �سريي

71 دقيقة

تاريخ ��ستقالل لداوودا كوليبايل، مايل/ ال�سنغال، 

2009، بالأ�سود والأبي�ش، 22 دقيقة. 

يقّدم فيلم داودا كوليبايل امل�سّور برباعة 

بالأ�سود والأبي�ش نظرة تثري الكثري من 

الت�ساوؤلت حول اخلم�سني �سنة الأخرية وتدور 

اأحداث الفيلم يف العام 1060 حيث ل يزال 

ناما و�سرييه زوجني حديثني. ويقرر ناما اأن 

يقيم منزله يف كهف معتنقا حياة النا�سك 

�سا نف�سه هلل. ويف يوم من الأيام، ير�سل 
ّ
ومكر

له اهلل مالكا لي�سكره على تفانيه. وهنا يبداأ 

فيلم كوليبايل الذي يتخذ منحى �سائع يف 

)الفرن�سية، والربتغالية، والإنكليزية، 

والإيطالية، والإ�سبانية( ويت�سّمن جملة 

واحدة. اإّنه ي�ستح�رض نوعًا من »الال مكان« 

حيث ي�سود الظلم والطغيان. وفيه دمٌج 

لكلمات ال�ساعر ال�سيلي اأنطونيو اأريفالو التي 

جاءت عنه بتاريخ 11 �سبتمرب 1973 يف 

ال�سيلي، و31 مار�ش 1964 يف الربازيل. 

وترحتل املقتطفات عرب الزمن، فتتداخل وتلهم 

ة واحدة. وتتقاطع لتلتحم يف ق�سّ

ت�سادم حول لعبة �لد�ما على رقعة �ل�سطرجن- بابا 

نا�سيونال �أوييه، لبالوفو باكوبا كانييندا، جمهورية 

الكونغو الدميقراطية، 1996، بالأ�سود والأبي�ش، 

40 دقيقة. من متثيل: ديودونيه كابونغو، ايف مبا، 

با�سكال نزونزي. 

يف ليلة مل يجد فيها النوم اليه �سبيل، بابا- 

نا�سيونال املوؤ�س�ش والرئي�ش ملدى احلياة 

واملواطن الأول يف بلده، �سعر برغبة يف لعب 

ال�سطرجن مقابل خ�سم لمع. ومت ا�ستدعاء 

رجل ب�سيط معرتف به ك»خبري يف جميع 

الفئات« لتحّديه. ويتبادل الالعبان الكالم 

الالذع وكاأنهما يتلقّيان لكمًة يف كل مرة 

يحركان فيها الأحجار. وفيما ير�سخ »اخلبري« 

ل�سلطة احلاكم العليا يف هذه اللعبة، فهو 

يبدو عدمي الرحمة جتاه الدكتاتور. وي�سعب 

جتاهل تلميحات �سانع الفيلم عن بلد املن�ساأ 

الذي ينتمي اليه ف�ساًل عن التهّكم البارع 

بالدكتاتور الكونغويل موبوتو.
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ال�سينما الإفريقي- نقل الأ�ساطري املحكية 

اىل �رضد �سينمائي- ويختتم الفيلم  متناوًل 

الإ�ستقالل الإفريقي باأ�سلوب ل يخلو من النقد.

�لنفق جلينا با�ش، جمهورية جنوب افريقيا، 2009، 

ملّون، 25 دقيقة. 

تدور اأحداث فيلم النفق يف العام 1980 يف 

ماتابيليالند، زميبابوي، فتتمحور حول فتاة 

تروي ق�سًة من ن�سج خيالها بعد اختفاء 

والدها فتقول اإنه يحفر نفقًا يف املدينة. اإن 

هذه اخلرافة النا�سجة وال�ساحرة يف واقعيتها 

م�ستلهمة من الأحداث الواقعية التي جرت 

خالل جمازر ماتابيليالند يف اأعقاب اإ�ستقالل 

زميبابوي.

�سورة �ساب يغرق لتيبوهو مهالت�سي، جنوب 

افريقيا، 1999، ملّون، 11 دقيقة. من متثيل: روين 

نياكاليه، مي�ساك مافوزو، باتريك ندلوفو. 

يلوح اأمامنا طيف �ساب يربز من خالل م�سهد 

بالأ�سود والأبي�ش ملباين قد التهمتها النريان 

ومواكب جنازة وذكريات تعود بالألوان. وهو 

ي�سعى اىل غ�سل جرحه النازف ولكن ياأبى 

اجلميع ا�ست�سافته واإعطاءه بع�ش املاء. 

ويطلب منه �سّكان البلدة اأن يعدم رجاًل قد 

اّتهم بالإغت�ساب فيما جّل ما يبحث عنه 

ال�ساب هو اخلال�ش. فهو يفتقر اىل املاء 

واملاء متواجد بغزارة من حوله حتى يف 

املو�سيقى املرافقة للم�سهد. فيتناول فيلم 

مهالت�سي الق�سري احلزن والدمار الذي قد اأمّل 

ببلده	بعد	�صقوط	نظام	الف�صل	العن�شي.

�الإفريقي لثيو ا�سيتو، اثيوبيا، ايطاليا، 2002، ملّون، 

28 دقيقة. 

ي�ستك�سف الفيلم الأفريقي روؤيًة عاملية فيتحول 

يف الوقت نف�سه اىل جماز ينطوي على وجهة 

نظر خمتلفة. وتطالعنا دول متغرّية وطقو�ش 

وتعابري مفعمة باحليوية، فيقوم كل م�سهد 

على عملية حتّول حتّث امل�ساهد على امل�ساركة 

فين�ساب اإليه �سعور التغيري والتقّلب. وتبدو 

الأ�س�ش املكّونة للق�سة التي تتبع خطا واحدا 

غري حمددة، فال يبقى منها �سوى رحلة ل 
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�لربنامج ��لثامن: 

�سبع حبكات ق�سرية 

)اجلزء الأول(

44 دقيقة

تف�سي اإىل مكان معنّي بل تقوم على جولة يف 

عامل معومل.

�سبعة �أفالم ق�سرية تتمحور حول �خليانة و�الإنتماء 

و�لف�ساد و�ل�رشورة و�لتمرد. يف اإطار برنامج 

اإنتاج بينايل ال�سارقة ومن خالل خطوة ترمي اإىل 

ت�سليط ال�سوء على دورته العا�رضة، ُطلب من ثمانية 

خمرجني �سنع اأفالم ق�سرية ي�ستلهمونها من ثيمات 

البينايل امل�ستملة على: اخليانة والنتماء والف�ساد 

وال�رضورة والتمرد. وت�سمل اأفالمًا �رضدية ووثائقية 

وروائية. 

�سوين الين )�سونيناليه( لكرمي عينوز. برازيل/

الإمارات العربية املتحدة، كامريا �سوبر 8 ورقمية، 

ملّون، 12 دقيقة، 2011.

اإن �سوين لين اأو �سونيناليه يف الأملانية 

كناية عن �سارع �سهري يقع جنوبي غرب 

مدينة برلني وي�سّم عددا كبريا من املهاجرين 

العرب. وحني كان جدار برلني ل يزال قائمًا 

ومق�سمًا املدينة اىل جزئني، لقي �ساب حتفه 

رميًا بالر�سا�ش فيما كان يحاول العبور 

نحو برلني الغربية بالقرب من نقطة تفتي�ش 

يف �سونيناليه. فكان اآخر الهاربني الذين 

يتعر�صون	لإطالق	نار	فيقتلون	قبل	�صقوط	

اجلدار. وي�سكل �سوين لين فيلمًا وثائقيا 

يتناول مو�سوع اجتياز احلدود والغرتاب. 

فتدور اأحداثه يف موقع خيايل - �سارع يك�سوه 

الثلج، واأفق ينهال عليه املطر، وم�سابيح 

وام�سة يف مدينة ترفيهية ليلية.

حلظات ق�سرية من زو�ج طويل لرانية عطّية ودانيال 

غار�سيا، لبنان/اأمريكا/الإمارات العربية املتحدة، 

2011، فيديو رقمي، بالأ�سود والأبي�ش وملون، 11 

دقيقة.

يوم من حياة زوجني م�سّنني يعي�سان يف 

طرابل�ش، لبنان. 

كيف ما يقولو� له�سام عيو�ش. املغرب/الإمارات 

العربية املتحدة، 2011، فيديو رقمي، ملّون، 20 

دقيقة.

تدور اأحداث فيلم »كيف ما يقولوا« يف جبال 
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�لربنامج �لتا�سع: 

�سبع حبكات ق�سرية

)اجلزء الثاين( 

76 دقيقة

الريف اخل�سبة يف �سمال املغرب، فتمتّد على 

فرتة عطلة نهاية الأ�سبوع حيث ي�سطحب والد 

ابنه اىل رحلة تخييم، فيتنزهان يف اأنحاء الغابة 

وي�سطادان ال�سمك يف بحرية رائعة. والولد، البالغ 

من العمر خم�سة ع�رض �سنة، يحاول انتهاز هذه 

الرحلة التاأملية واحلميمة مع والده لكي يبوح له 

ب�رّض دفني. اأما الوالد، فجندي �سابق ورجل حمافظ 

يف ال�ستني من عمره، وهو ل ي�سّك اأبداً ب�رّض ابنه. 

وياأتي اإف�ساء ال�رّض فيزعزع العالقة التي تربط 

بينهما )بالعربية، والرتجمة اىل الإجنليزية(. 

�لهارب من اإخراج علي ال�سايف، املغرب/الإمارات 

العربية املتحدة، 2011، فيديو رقمي، ملون، 20 

دقيقة. 

يف ال�سبعينات، كان تالميذ املدار�ش والطالب 

املغاربة يحلمون باحلرية والدميقراطية. ولقد �سهد 

هذا العقد حمالت �سديدة من قبل ال�رضطة جتاه 

املعار�سني واعتقالت تع�سفية هائلة واحتجازات 

يف اأماكن اعتقال باتت �رّضية، فاأطلقت على هذه 

احلقبة التاريخية  ت�سمية »�سنوات الر�سا�ش«. 

وكان يعي�ش عدد كبري من النا�سطني يف �رضّية 

مطلقة. وكان عزيز �سابا يف الثالثة والع�رضين من 

عمره اآنذاك، يعي�ش وحيدا ويحمل هوية مزّورة ملدة 

ف عليه واعتقاله )بالعربية 
ّ
�سنتني قبل اأن يتم التعر

والفرن�سية، ومرتجم اىل الإجنليزية(. 

خونة ل�سون غوليت. اأمريكا/املغرب/الإمارات العربية 

املتحدة، 2011، فيديو عايل الو�سوح، ملّون، 31 

دقيقة. 

تعي�ش مليكة حياًة مزدوجة. فهي يف النهار طالبة 

بلبا�سها املحافظ وعاملة يف مركز لالت�سالت، 

تعي�ش مع والديها يف ق�سبة طنجة القدمية. وبعد 

مغيب ال�سم�ش، تتحول اىل قائدة فرقة مو�سيقية 

ملّقبة بال »خونة« وموؤلفة من فتيات مغامرات 

تّتبعن اأ�سلوب »البانك« وتطلقن الأغاين ال�ساخبة 

اىل توؤديها مليكة ب�سوتها القوي اجلبار. اما الليلة 

ف�سوف تزّود الفرقة �ساحنتها ال�سغرية مبوّلد 

و�سا�سة كبرية لكي ت�سور الفيديو كليب املو�سيقي 

الأول لها يف �سوارع املدينة البي�ساء. وفيما تق�سد 

مليكة طاولة ال�رضير اخلا�سة بوالدتها لـ »�ستعارة« 

بع�ش النقود، جتد �سيئًا يفاجئها ويزرع القلق 
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�لربنامج �لعا�رش: 

�سبع حبكات ق�سرية 

)اجلزء الثالث(

60 دقيقة

يف نف�سها فيطاردها ويدفعها نحو �سل�سلة من 

املغامرات اأثناء �ساعات الليل الطويلة )بالعربية 

والفرن�سية، مع ترجمة اىل الإجنليزية(.

جو�د لبهمان كيارو�ستامي. اإيران/الإمارات العربية 

املتحدة، 2011، فيديو رقمي، ملّون، 18 دقيقة. 

ملع ا�سم النجم جواد يا�ساري يف اأواخر ال�سبعينات 

يف للزار، منطقة النوادي الليلية يف طهران، 

حيث كان يغني يف م�سارح والكابريهات العابقة 

بالدخان. واأطاحت ثورة العام 1979 باللزار 

فانطفاأ جنمها وذهبت اىل دائرة الن�سيان، فباتت 

اأغاين ومو�سيقى جواد حتيي بع�ش الأماكن يف 

دبي وبع�ش البلدات الأوروبية وحفالت الأعرا�ش 

بة. وتعرّب 
ّ
الطهرانية املتفرقة عرب كا�سيتات مهر

اأغاين جواد العاطفية واملفعمة بالأحا�سي�ش 

د 
ّ
 والفقدان والوحدة. ولقد �سارت جت�س

ّ
عن احلب

ال�سوت القدمي واملغفل جلزء من الثقافة الإيرانية 

القائمة على رجال ون�ساء من و�سط املدينة، 

يعملون بجهد وي�رضفون يف ال�رضب ويتمتعون 

بالقوة وال�سجاعة والإخال�ش )بالفار�سي، مع 

ترجمة اىل الإجنليزية(.

حبكة لبينايل لكايف زاهدي. اأمريكا/الإمارات العربية 

املتحدة، 2011، فيديو رقمي، ملّون، 60 دقيقة. 

يف �سهر مايو من عام 2010، تلّقى خمرج الأفالم 

امل�ستقل كايف زاهدي دعوًة من موؤ�س�سة ال�سارقة 

للفنون ل�سناعة فيلم من 10 اىل 20 دقيقة 

مبنا�سبة بينايل ال�سارقة القادم حول مو�سوع 

»الفن كفعل تدمريي«. فانطلق خمرج الأفالم من 

املبادىء التوجيهية املذكورة يف ر�سالة الدعوة 

وقرر اأن ي�سافر اىل ال�سارقة م�سطحبًا زوجته وابنه 

البالغ من العمر عامني وفريق عمل �سغري بهدف 

ا�ستلهام الفيلم من جتاربه الفعلية يف ال�سارقة 

)بالإجنليزية(.

ي. معهد ال�سارقة للفنون امل�رضحية 
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�ل�سالف و�لتتار

�سد�قة �الأمم: عامل �ال�ستعر��س �لبولندي �ل�سيعي

 2011 | مواد متنوعة

يتتبع العمل �سل�سلة من الأحداث التاريخية بدءاً من القرن ال�سابع 

ع�رض مبا �ساد فيه من الإيديولوجية ال�سارماتية لدى النبالء 

البولنديني، وو�سوًل اإىل معقودي احلواجب يف اأمريكا واحلركة 

اخل�رضاء يف اإيران، طاحمًا اإىل تتبع عالقة الن�سب بني اإيران 

وبولندا واإن كان وجود رابط، اأمراً غري مرجح. وُيعنى العمل 

بالبحث عن اإمكانية اأن يكون كل من احلـَِرف والفلكلور �سببا 

للدوافع الأيديولوجية يف اللحظتني الفا�سلتني للع�رض احلديث: 

الثورة الإ�سالمية عام 1979 وحركة الت�سامن البولندية يف 

الثمانينيات. يرى ال�سالف والتتار هاتني اللحظتني كعن�رض مهم 

يف ت�سكيل الو�سع اجليوبوليتيكي الذي تكّون يف املا�سي القريب، 

وتلك اللحظتان هما امل�رضوع ال�سيوعي يف القرن الع�رضين ومنهج 

احلداثة الإ�سالمية يف القرن الواحد والع�رضين.

اإنتاج موؤ�س�سة ال�سارقة للفنون

بيت �سعبان مو�سى عبد�لعزيز 

بيت حرمة 

منطقة الرتاث | غرب
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وليد �سادق

جهد �لفقد�ن

2011 | جتهيز

»ياأتي جهد الفقدان بعد اخل�سارة متاأخراً غري قادر على تفاديها 

وي�ستهل معها احلوار حيث تبيت. ُيبقي جهد الفقدان من يجاهد 

متيقظًا مع الآخر الغائب، مدركًا جيداً اأنه ببقائه يقظًا وباإبقائه 

الآخر يقظًا، فاإن الآخر لن يبعث من جديد.« 

وليد �سادق

اإنتاج موؤ�س�سة ال�سارقة للفنون 

ل

بيت عبد �لرحيم

ل. بيت عبد الرحيم
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م�سطفى بنف�سيل

»مابورتالي�س«/ال �أهمية له

2011 | مواد خمتلفة )مناذج وت�سجيالت �سوتية ور�سم جرافيتي( بقيا�سات 

خمتلفة

هو عمل فني من مواد خمتلفة وخليط من الكلمات والن�سو�ش 

واأو�ساف ق�سرية بلغات من واقع حياة الفنان الجتماعية 

واللغوية يف اجلزائر وعامل الإنتاج الأدبي وامل�رضحي الذي 

يعي�سه. ت�سور مراحل العمل حماكاة �ساخرة ملباراة كرة قدم 

بني �سخ�سيات خيالية، وتت�سمن جمموعة من الكلمات الهجينة 

والق�س�ش والأغاين ال�سعبية والنكات والكتابة على اجلدران 

يف املناطق احل�رضية والأ�ساطري امل�ستقاة من الثقافة ال�سعبية 

اجلزائرية. ي�سمل العمل اأي�سًا مو�سوعات العدوان واخليانة 

وا�ستك�ساف �سدى التنافر والتنا�سق بني الكاتب واملجتمع، فكاأمنا 

يعر�ش مباراة بني »املعطيات الثقافية« من جانب و»النتاج 

الأدبي« من جانب اَخر.

اإنتاج موؤ�س�سة ال�سارقة للفنون

�ساحة حمد�ن بن مو�سى

منطقة الرتاث | غرب
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روز�ليند ن�سا�سيبي

م�سكن جليل جديد من �ل�سباب

2011 | مواد متنوعة

ر العري�ش يف )م�سكن جليل جديد من ال�سباب( ظاًل من ال�سم�ش،  ُيوفِّ

 قوامه �سعف النخيل، �سكنه النا�ش 
ّ
وهو م�سكن اإماراتي �سعبي

حتى خم�سينيات القرن املا�سي. وكما ال�سرتاحات التي ُتقام 

خلدمة امل�سافرين واحلجيج ُيَراد به هنا خلق ف�سحة لال�سرتخاء 

، بني 
ّ
 واحل�سي

ّ
ي للتَّفكر يف التَّ�ساد ال�رضمديِّ بني العقلي الذي ُيْف�سِ

.
ّ
 وبني الفردّي واجلماعي

ّ
املادّي والروحي

اإنتاج موؤ�س�سة ال�سارقة للفنون

بيت حمد�ن بن مو�سى

ن. حمدان بن مو�سى
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عمر ر�جح

ِفطر وورق تني

2011 | عر�ش يقدمه م�رضح مقامات للرق�ش امل�رضحي)من ت�سميم عمر راجح 

يرافقه عر�ش مو�سيقي من تاأليف حممود تركماين، وغناء فادية طومب احلاج( 

16 و 18 مار�ش، 18:45 – 20:00

يف هذا العمل اجلديد ينظر عمر راجح اإىل اجل�سد، يف حماولة 

لتفكيك، واإعادة اكت�ساف وم�ساءلة ماهية نظرتنا ومفهومنا عن 

اجل�سد اليوم. عرب الرتكيز يف الأداء على اأجزاء معينة من اجل�سد 

وكينونته، ي�سرب العمل دينامية العمل الرتكيبي احلي. ياأتي اجل�سد 

لأن يتيح لنا روؤيته موؤطراً يف ف�ساء املكان الهند�سي.  يوؤلف 

مو�سيقى العر�ش، امللّحن وعازف العود املعروف باأ�ساليبه 

املبتكرة حممود تركماين، الذي يبني ج�رضاً بني املو�سيقى الغربية 

واملو�سيقى العربية. ت�سارك مغنية الكونرتالتو فادية طومب احلاج 

يف اأداء املقطوعة التي - ح�سب ما يرد يف ال�سحافة العاملية - من 

اأجمل اأ�سوات العامل العربي.

بيت غلوم �بر�هيم 

علي مو�سى

منطقة الرتاث | غرب
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هارون فاروقي و�أندري ييكا

ت�سجيالت ثورة بال�سوت و�ل�سورة 

ر على ملف ديجيتال، 106 دقائق
ّ
1993 | فيديو منقول وم�سفـ

يجمع هذا العمل لقطات فيديو للثورة الرومانية �ُسجلت يف نهاية 

 تلو الأخرى 
ً
عام 1989. وهو يوؤرخ الأحداث فور حدوثها دقيقة 

بدءاً	من	ثورة	ال�صعب	وحتى	�صقوط	ال�صلطة	وو�صوًل	اإىل	اإعدام	

الإمرباطور. يف البداية اندلعت اأعمال �سغب يف مدينة تيمي�سوارا اإل 

اأن احلكومة جنحت يف اإخمادها. ويف اآخر املطاف قامت الثورة يف 

العا�سمة بوخار�ست اأمام اأعني الكامريات وعرب حمطة التلفزيون 

التي احتلها املتظاهرون. وا�ستمر البث التلفزيوين دون انقطاع على 

مدى 120 �ساعة حموًل ال�ستوديو التلفزيوين اإىل من�سة جديدة 

كان �سيت�سكل عليها التاريخ. و�سجلت الكامريات تقريبًا كل الأحداث 

املهمة التي كانت جتري يف بوخار�ست منذ احلادي والع�رضين من 

دي�سمرب )اآخر ت�رضيح ل�ساو�سي�سكو( وحتى ال�ساد�ش والع�رضين من 

دي�سمرب )اأول تقرير تلفزيوين خا�ش بالدعوى الق�سائية �سده(..

بيت ح�سن خمتار

ع. بيت ح�سن خمتار 
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تري�سا دونيلي 

بال عنوان 

 2011

باإذن من الفنانة 

بيت �سلطان نا�رش �لعبودي

منطقة الرتاث | غرب
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مقطوعة لبينايل

ثالث اأم�سيات مو�سيقية تزين اأ�سبوع افتتاح بينايل ال�سارقة العا�رض 

حبكة لبينايل، لت�سفي مزيداً من الألق على اأجوائه املرتعة باحلبكات 

واأخبارالأ�سفار والتجارب. �سياأخذنا املو�سيقيون واملوؤلفون يف رحلة عرب 

عوامل ف�سيحة متزج املو�سيقى التقليدية باملو�سيقى التجريبية امُلعا�رضة، 

اإنها م�ساحة مو�سيقية رحبة ت�سم اجلاز احلر والروك البديل ومو�سيقى 

غناوة الروحية.

مت اقرتاح مقطوعة لبينايل، ان�سجامًا مع البنية التي اختارها القّيمون 

لبينايل ال�سارقة العا�رض، والتي حتاكي بنية الفيلم ال�سينمائي امُلعتمد 

يف خلق حبكته على جمموعة ُمفردات، كاخليانة والنتماء، الإخال�ش 

والرتجمة. لتاأتي جتارب املو�سيقيني يف مقطوعة لبينايل مكملًة للحوار 

الذي بداأه القّيمون حول اجلذور اللغوية لهذه املفردات وا�ستقاقاتها 

ومعانيها املختلفة.

وكما ي�سعى البينايل وقد اتخذ بنية ال�سنياريو ال�سينمائي هيكاًل له، خللق 

حوار مع جمهوره املتنوع، يرغب املو�سيقيون يف مقطوعة لبينايل بخلق 

حواٍر مماثل �سيبداأ اأوًل بينهم وهم يعملون �سويًة، قبل اأن ينتقل ليكون 

جوهر العالقة بني املو�سيقى وجمهورها يف البينايل.  

�ستقام جميع احلفالت املو�سيقية يف بيت ال�سام�سي يف منطقة الفنون، قلب 

ال�سارقة.

منطقة الرتاث | الغرب
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�سام �سلبي و�آالن بي�سوب

9-10 م�ساًء - اجلمعة 18 مار�ش

 »Sun City Girls« آالن بي�سوب هو موؤ�س�ش فرقة مو�سيقى البانك�

املعروفة باأ�سلوبها التجريبي واأمناطها امُلبتكرة اإىل حد يجعل 

ت�سنيف هذه الفرقة �سبه م�ستحيل. 

اأ�س�ش اآلن بي�سوب Sublime Frequencies، وهي �رضكة اإنتاج 

مو�سيقي تن�سط يف جمال اكت�ساف وت�سويق اأنواع خمتلفة وفريدة 

من املو�سيقى، واليوم ي�سم اأر�سيف ال�رضكة جمموعة ثرية من 

ت�سجيالت مو�سيقية غري ماألوفة جمعها اآلن من كافة اأنحاء العامل. 

ُيعد �سام �سلبي من ال�سخ�سيات الرئي�سة يف م�سهد »املو�سيقى 

املعا�رضة« يف مونرتيال بكندا، ويتعاون ب�سفة م�ستمرة مع 

فنانني ميثلون كافة اأنواع املو�سيقى. وهو مينح وقته اإىل فرقته 

»Shalabi effect« وم�ساريعه الفردية. ويتميز اأ�سلوبه بالن�سيابية 
يف النتقال من الروك احلر الذي ي�سع امل�ستمعني يف حالة هذيان، 

اإىل مقطوعات جتريدية �سديدة الغرابة. يعزف �سلبي على اآلة الغيتار 

ب�سكل رئي�سي، ويركز على نحو متزايد على ا�ستطالع طرق تعينه يف 

ا�ستعمال اآلة العود يف مو�سيقاه. 

ويهتم كل من �سلبي وبي�سوب مبو�سيقى العامل، ويواظبان على 

ال�ستماع ملو�سيقى ال�رضق الأو�سط، فهما ُيدخالن عدداً هائاًل 

من تاأثريات هذه املو�سيقى يف اأعمالهما. جال الفنانان من اأجل 

اإثراء مو�سيقاهما يف هذا البينايل، يف كافة اأرجاء الإمارات لعدة 

اأ�سابيع و�سجال خمتلف الأ�سوات التي كانت اأ�سا�سًا لت�سكيل طبقات 

الكرتونية و�سوتية ومعزوفات ارجتالية للو�سول اإىل مقطوعة 

مو�سيقية يف غاية العمق والغنى.

دميي منت �أبا و�أمينو بلياماين

9-10 م�ساًء - ال�سبت 19 مار�ش

اإنها اإحدى اأ�سهر املغنيات يف موريتانيا، تنحدر من عائلة ا�ستهرت 

باأعظم املغنني. توؤدي مينت اأبا، ب�سوتها ال�سداح اأنا�سيد الذكر، 

ة وخطيبة  وتلونها بنغمات يف غاية التنوع، وهي اإىل ذلك قا�سّ

و�ساعرة وموؤرخة، يزيد �سوتها العاطفي امُلعرّب قوة وحالوة تداخل 

اأنغام اآلت النقر والت�سفيق ويف بع�ش الأحيان اأنغام اآلة “الكورا” 

الوترية والتي عادًة ما تعزف عليها مينت اأبا بنف�سها. 

�أمينو بلياماين مو�سيقار وعازف بيانو جتريبي، جلبت له 

مقطوعاته الرجتالية �سهرة وا�سعة، خا�سة واأن مو�سيقاه تعك�ش 

طيفًا وا�سعًا من التيارات املو�سيقية التي ل تقت�رض على الإيقاعات 

بيت ال�سام�سي
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الإفريقية، بل وت�سمل كذلك الأحلان العربية واجلاز واملو�سيقى 

الغربية الكال�سيكية. يعمل بلياماين اأي�سًا على تطوير اأنظمة 

توالف بني مو�سيقى ال�رضق الأو�سط و�سمال اإفريقيا واإدخالها يف 

مقطوعاته املو�سيقية. 

ومبا اأن دميي مينت اأبا، اإحدى املغنيات املف�سالت لدى اأمينو 

بلياماين، لك اأن تتوقع فقرة فنية جتمع عدداً من التيارات 

املو�سيقية، اإذ �سيعزف بلياماين على البيانو اأحلانًا األفها خ�سي�سًا 

لتما�سي نوعية �سوت مينت اأبا ال�سّداح، ويدخل الفنانان يف حوار 

حلني موؤثر مب�ساحبة الإيقاعات املرّكبة التي تت�سم بها مو�سيقى 

�سمال اإفريقيا وتعزفها فرقة مينت اأبا املو�سيقية. 

اأع�ساء فرقة دميي مينت اأبا املو�سيقية امل�ساركون يف هذه 

احلفلة هم: دميي مينت اأبا )غناء(، وفريوز مينت �سيمايل )مغنية 

م�ساعدة(، و�سيدي ولد اأحمد زيدان )غيتار( ومد ملني ولد الهادي 

)نقر(. 

�ملعلم عبد �لكبري مري�سان ويو�سف لطيف

9- 10 م�ساًء - اخلمي�ش 17 مار�ش

يعد �ملعلم عبد �لكبري مري�سان واحداً من ذوي اأنقى الأ�سوات يف 

عامل »غناوة«، والغناوية هي اأوًل وقبل اأي �سيء مذهب �سويف 

كان مريدوه يعتقدون اأنه ميكن �سفاء اجلروح وال�سطرابات 

النف�سية من خالل اإدخال املري�ش يف غ�سية مو�سيقية طويلة ليلية 

يحفزها ا�ستح�سار الأرواح واملالئكة. ويقود املعلم هذه اجلل�سات 

ال�سفائية التي تدعى »ليلة«، ويغني وين�سد على اأنغام ال�سنجات 

املعدنية بينما يعزف على اآلة وترية تدعى الهجهوج )اأو غومربي(. 

ميتاز يو�سف لطيف برباعته الفائقة يف العزف على اأية اآلة نفخية 

واأكرث ما ي�ستهر به هو معزوفاته املوؤثرة على اآلت ال�ساك�سفون 

والناي واملزمار. ي�سف لطيف مو�سيقاه باأنها تقليد اأفريقي- 

اأمريكي من تقاليد مو�سيقى« Autophysiopsychic« )ميكن 

ت�سميتها باملو�سيقى ال�ساملة( النابعة كما يدل ا�سمها من روح 

وج�سد وعاطفة املو�سيقي.

اأع�ساء فرقة عبد الكبري مري�سان املو�سيقية امل�ساركون يف هذه 

الفقرة هم: املعلم عبد الكبري مري�سان الذي �سيغني ويعزف على اآلة 

الغومربي وكذلك على طبل كبري، والعازفون الآخرون على الآلت 

اجلر�سية واجلوقة )الكور�ش( وهم ه�سام مري�سان وزكريا مري�سان 

وحممد الزاوية وعبد احلق اأد اأحمد ور�سيد ظيبي.

منطقة الرتاث | الغرب
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�أ�سبوع �الفتتاح       

جدول �لعرو�س )مار�س 16، 17، 18 و19(

جدول برنامج �ل�سينما

مار�ش / اآذار 16

 الربعاء

معهد ال�سارقة للفنون 

امل�رضحية

13:00

�لربنامج �الأول: 

اإف�ساء وتفان 

ونعمة اخليال

82 دقيقة

15:00

�لربنامج �لثاين:

اأفكار خ�رضاء 

بال لون،  تنام بغ�سب

68 دقيقة

16:30

�لربنامج �لثالث:

حني يطل التاريخ 

يرحلون جميعًا

79 دقيقة

18:00

�لربنامج �لر�بع:

يف املر�ساد

66 دقيقة  

19:30

�لربنامج �خلام�س:

ت�رضيح منّظمة 

العرو�ش

67 دقيقة   

مار�ش / اآذار 17

 اخلمي�ش

معهد ال�سارقة للفنون 

امل�رضحية

14:00

�لربنامج �خلام�س: 

ت�رضيح منّظمة 

العرو�ش

67 دقيقة

  15:30

�لربنامج �لر�بع:

يف املر�ساد

66 دقيقة

17:00

�لربنامج �لثالث:

حني يطل التاريخ 

يرحلون جميعًا

79 دقيقة

18:30

�لربنامج �الأول: 

اإف�ساء وتفان 

ونعمة اخليال

82 دقيقة

20:30

�لربنامج �ل�ساد�س: 

فكرة ال�ستقالل

62 دقيقة

22:00

�لربنامج �ل�سابع: 

فكرة ال�ستقالل

71 دقيقة

مار�ش / اآذار 18 

اجلمعة 

معهد ال�سارقة للفنون 

امل�رضحية

14:00

�لربنامج �لر�بع:

يف املر�ساد

66 دقيقة

15:30

�لربنامج �ل�ساد�س: 

فكرة ال�ستقالل

62 دقيقة

17:00

�لربنامج �ل�سابع: 

فكرة ال�ستقالل

71 دقيقة

18:30

�لربنامج �لثالث: 

حني يطل التاريخ 

يرحلون جميعًا

79 دقيقة

20:00

�لربنامج �لثاين: اأفكار 

خ�رضاء بال لون،  تنام 

بغ�سب

68 دقيقة

21:30

�لربنامج �الأول: اإف�ساء 

وتفان ونعمة اخليال

 82 دقيقة

الرجاء مراجعة �ش. 63-75 لالطالع على الربنامج املف�سل
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مار�ش / اآذار 19

 ال�سبت

�سينما احلمراء، 

�سارع العروبة

14:00

�لربنامج �لثامن:

�سبع حبكات ق�سرية

)اجلزء الأول(

44 دقيقة

15:00

�لربنامج �لتا�سع:

�سبع حبكات ق�سرية

)اجلزء الثاين(

76 دقيقة

16:30

�لربنامج �لعا�رش:

�سبع حبكات ق�سرية

)اجلزء الثالث(

60 دقيقة

18:00

�لربنامج �الأول:

 اإف�ساء وتفان

 ونعمة اخليال

82 دقيقة

برنامج ال�سينما

الرجاء مراجعة �ش. 63-75 لالطالع على الربنامج املف�سل

مار�ش / اآذار 25 

الأحد

معهد ال�سارقة للفنون 

امل�رضحية

12:00

�لربنامج �الأول: 

اإف�ساء وتفان ونعمة 

اخليال

82 دقيقة

14:00

�لربنامج �لثاين:

اأفكار خ�رضاء بال لون،  

تنام بغ�سب

68 دقيقة

15:30

�لربنامج �لثالث:

حني يطل التاريخ 

يرحلون جميعًا

79 دقيقة

17:00

�لربنامج �لر�بع:

يف املر�ساد

66 دقيقة

18:30

�لربنامج �خلام�س:

ت�رضيح منّظمة 

العرو�ش 67 دقيقة

مار�ش / اآذار 26 

الإثنني

معهد ال�سارقة للفنون 

امل�رضحية

12:00

�لربنامج �ل�ساد�س: 

فكرة ال�ستقالل

)اجلزء الأول(

62 دقيقة

13:30

�لربنامج �ل�سابع:

 فكرة ال�ستقالل

)اجلزء الثاين(

71 دقيقة

15:00

�لربنامج �لثامن:

�سبع حبكات ق�سرية

)اجلزء الأول(

44 دقيقة

16:00

�لربنامج �لتا�سع:

�سبع حبكات ق�سرية

)اجلزء الثاين(

76 دقيقة

18:30

�لربنامج �لعا�رش:

�سبع حبكات ق�سرية

)اجلزء الثالث(

60 دقيقة

جدول �لعرو�س     

 )مار�س25-مايو2011،7(
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مار�ش / اآذار 26

ال�سبت

�سينما احلمراء،

�سارع العروبة

12:30

�لربنامج �لثامن: 

�سبع حبكات ق�سرية 

)اجلزء الأول(

44 دقيقة

13:30

�لربنامج �لتا�سع: 

�سبع حبكات ق�سرية

)اجلزء الثاين(

76 دقيقة

ني�سان / اأبريل 1

اجلمعة

معهد ال�سارقة للفنون 

امل�رضحية

12:00

�لربنامج �لثاين:

اأفكار خ�رضاء بال لون،  

تنام بغ�سب 

68 دقيقة

  13:30

�لربنامج �لثالث: 

حني يطل التاريخ 

يرحلون جميعًا

79 دقيقة

15:00 

�لربنامج �لر�بع:

يف املر�ساد  

66 دقيقة

16:30

�لربنامج �خلام�س:

ت�رضيح منّظمة 

العرو�ش

67 دقيقة

18:00

�لربنامج �الأول: 

اإف�ساء وتفان 

ونعمة اخليال 

82 دقيقة

ني�سان / اأبريل 2

ال�سبت

معهد ال�سارقة للفنون 

امل�رضحية

12:00

�لربنامج �ل�ساد�س: 

فكرة ال�ستقالل 

)اجلزء الأول(

62 دقيقة

13:30

�لربنامج �ل�سابع: 

فكرة ال�ستقالل

)اجلزء الثاين(

71 دقيقة

15:00

�لربنامج �لثامن: 

�سبع حبكات ق�سرية

)اجلزء الأول(

44 دقيقة

16:00

�لربنامج �لتا�سع:

�سبع حبكات ق�سرية

)اجلزء الثاين(

76 دقيقة

17:30

�لربنامج �لعا�رش:

�سبعة حبكات ق�سري 

)اجلزء الثالث (

60 دقيقة

الرجاء مراجعة �ش. 63-75 لالطالع على الربنامج املف�سل
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ني�سان / اأبريل 2

ال�سبت

�سينما احلمراء، 

�سارع العروبة

12:30

�لربنامج �لثامن:

�سبع حبكات ق�سرية 

)اجلزء الأول(

44 دقيقة

13:30

�لربنامج �لتا�سع:

�سبع حبكات ق�سرية

)اجلزء الثاين(

76 دقيقة

ني�سان / اأبريل 8

اجلمعة

معهد ال�سارقة للفنون 

امل�رضحية

12:00

�لربنامج �لثالث:

حني يطل التاريخ 

يرحلون جميعًا

79 دقيقة

13:30

�لربنامج �لر�بع:

يف املر�ساد

66 دقيقة

15:00

�لربنامج �خلام�س:

ت�رضيح منّظمة 

العرو�ش

67 دقيقة

16:30

�لربنامج �الأول: 

اإف�ساء وتفان

 ونعمة اخليال

82 دقيقة

18:30

�لربنامج �لثاين:

اأفكار خ�رضاء بال لون،  

تنام بغ�سب

68 دقيقة

ني�سان / اأبريل 9

 ال�سبت

معهد ال�سارقة للفنون 

امل�رضحية

12:00

�لربنامج �ل�ساد�س:

 فكرة ال�ستقالل

)اجلزء الأول(

62 دقيقة

13:30

�لربنامج �ل�سابع: 

فكرة ال�ستقالل

)اجلزء الثاين(

71 دقيقة

15:00

�لربنامج �لثامن: 

�سبع حبكات ق�سرية

)اجلزء الأول(

44 دقيقة

16:00

�لربنامج �لتا�سع:

�سبع حبكات ق�سرية

)اجلزء الثاين(

76 دقيقة

17:30

�لربنامج �لعا�رش:

 �سبع حبكات ق�سرية

)اجلزء الثالث (

60 دقيقة

الرجاء مراجعة �ش. 63-75 لالطالع على الربنامج املف�سل
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ني�سان / اأبريل 9

الإثنني

�سينما احلمراء،

�سارع العروبة

12:30

�لربنامج �لثامن:

�سبع حبكات ق�سرية 

)اجلزء الأول(

44 دقيقة

13:30

�لربنامج �لتا�سع:

 �سبع حبكات ق�سرية

)اجلزء الثاين(

76 دقيقة

ني�سان / اأبريل 15

اجلمعة

معهد ال�سارقة للفنون 

امل�رضحية

12:00

�لربنامج �لر�بع: 

يف املر�ساد

66 دقيقة

  13:30

�لربنامج �خلام�س:

ت�رضيح منّظمة 

العرو�ش

67دقيقة

15:00 

�لربنامج �الأول:

 اإف�ساء وتفان

 ونعمة اخليال 

82دقيقة

17:00

�لربنامج �لثاين:

اأفكار خ�رضاء بال لون،  

تنام بغ�سب 

68دقيقة

18:30

�لربنامج �لثالث:

حني يطل التاريخ 

يرحلون جميعًا

79دقيقة

ني�سان / اأبريل 16

ال�سبت

معهد ال�سارقة للفنون 

امل�رضحية

12:00

�لربنامج �ل�ساد�س:

 فكرة ال�ستقالل 

)اجلزء الأول(

62 دقيقة

13:30

�لربنامج �ل�سابع: 

فكرة ال�ستقالل

)اجلزء الثاين(

71 دقيقة

15:00

�لربنامج �لتا�سع:

�سبع حبكات ق�سرية

)اجلزء الأول(

44 دقيقة

16:00

�لربنامج �لتا�سع:

�سبع حبكات ق�سرية

)اجلزء الثاين(

76 دقيقة

18:30

�لربنامج �لعا�رش: 

�سبع حبكات ق�سري 

)اجلزء الثالث(

60 دقيقة 

الرجاء مراجعة �ش. 63-75 لالطالع على الربنامج املف�سل



95برنامج ال�سينما

ني�سان / اأبريل 16

الأحد

�سينما احلمراء، 

�سارع العروبة

12:30

�لربنامج �لثامن:

�سبع حبكات ق�سرية 

)اجلزء الأول(

44 دقيقة

13:30

�لربنامج �لتا�سع:

�سبع حبكات ق�سرية

)اجلزء الثاين(

76 دقيقة

ني�سان / اأبريل 22 

اجلمعة

معهد ال�سارقة للفنون 

امل�رضحية

12:00

�لربنامج �خلام�س:

ت�رضيح منّظمة 

العرو�ش

67دقيقة 

13:30

�لربنامج �الأول:

 اإف�ساء وتفان 

ونعمة اخليال 

82دقيقة

15:30

�لربنامج �لر�بع:

يف املر�ساد

66 دقيقة

17:00

�لربنامج �لثاين:

اأفكار خ�رضاء بال لون،  

تنام بغ�سب 

68دقيقة

18:30

�لربنامج �لثالث:

حني يطل التاريخ 

يرحلون جميعًا

79دقيقة

ني�سان / اأبريل 23

 ال�سبت

معهد ال�سارقة للفنون 

امل�رضحية

12:00

�لربنامج �ل�ساد�س: 

فكرة ال�ستقالل

)اجلزء الأول(

62 دقيقة

13:30

�لربنامج �ل�سابع:

فكرة ال�ستقالل

)اجلزء الثاين(

71 دقيقة

15:00

�لربنامج �لثامن: 

�سبع حبكات ق�سرية

)اجلزء الأول(

44 دقيقة

16:00

�لربنامج �لتا�سع:

�سبع حبكات ق�سرية

)اجلزء الثاين(

76 دقيقة

18:30

�لربنامج �لعا�رش: 

�سبع حبكات ق�سرية

)اجلزء الثالث(

60 دقيقة
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ني�سان / اأبريل 23

ال�سبت

�سينما احلمراء، 

�سارع العروبة

12:30

�لربنامج �لثامن: 

�سبع حبكات ق�سرية 

)اجلزء الأول(

44 دقيقة

13:30

�لربنامج �لتا�سع: 

�سبع حبكات ق�سرية

)اجلزء الثاين(

76 دقيقة

ني�سان / اأبريل 29

اجلمعة

معهد ال�سارقة للفنون 

امل�رضحية

12:00

�لربنامج �ل�ساد�س: 

فكرة ال�ستقالل

)اجلزء الأول(

62 دقيقة

  13:30

�لربنامج �ل�سابع: 

فكرة ال�ستقالل

)اجلزء الثاين(

71 دقيقة

15:00 

�لربنامج �الأول:

 اإف�ساء وتفان 

ونعمة اخليال

82 دقيقة

 

17:00

�لربنامج �لثاين:

اأفكار خ�رضاء بال لون،  

تنام بغ�سب 

68 دقيقة

18:30

�لربنامج �لثالث:

حني يطل التاريخ 

يرحلون جميعًا 

79 دقيقة

ني�سان / اأبريل 30

ال�سبت

معهد ال�سارقة للفنون 

امل�رضحية

12:00

�لربنامج �خلام�س:

ت�رضيح منّظمة 

العرو�ش

67 دقيقة

13:30

�لربنامج �لر�بع:

يف املر�ساد

66 دقيقة

15:00

�لربنامج �لثامن:

�سبع حبكات ق�سرية

)اجلزء الأول(

44 دقيقة

16:00

�لربنامج �لتا�سع:

�سبع حبكات ق�سرية

)اجلزء الثاين(

76 دقيقة

17:30

�لربنامج �لعا�رش: 

�سبع حبكات ق�سري 

)اجلزء الثالث(

60 دقيقة
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97برنامج ال�سينما

  اأيار / مايو 6

اجلمعة

معهد ال�سارقة للفنون 

امل�رضحية

12:00

�لربنامج �الأول: 

اإف�ساء وتفان 

ونعمة اخليال

82 دقيقة 

14:00

�لربنامج �لثاين:

اأفكار خ�رضاء بال لون،  

تنام بغ�سب

68 دقيقة 

15:30

�لربنامج �خلام�س:

ت�رضيح منّظمة 

العرو�ش 

67 دقيقة 

17:00

�لربنامج �ل�ساد�س: 

فكرة ال�ستقالل

)اجلزء الأول(

62 دقيقة

18:30

�لربنامج �ل�سابع: 

فكرة ال�ستقالل

)اجلزء الثاين(

71 دقيقة

  اأيار / مايو 7

ال�سبت

معهد ال�سارقة للفنون 

امل�رضحية

12:00

�لربنامج �لثالث:

حني يطل التاريخ 

يرحلون جميعًا

79 دقيقة 

13:30

�لربنامج �لر�بع:

يف املر�ساد

66 دقيقة 

15:00

�لربنامج �لتا�سع:

�سبع حبكات ق�سرية

)اجلزء الثاين(

76 دقيقة

16:00

�لربنامج �لثامن:

�سبع حبكات ق�سرية 

)اجلزء الأول(

44 دقيقة

17:30

�لربنامج �لعا�رش:

�سبع حبكات ق�سرية 

)اجلزء الثالث(

60 دقيقة

ني�سان / اأبريل 30

ال�سبت

�سينما احلمراء، 

�سارع العروبة

12:30

�لربنامج �لثامن: 

�سبع حبكات ق�سرية

)اجلزء الأول(

44 دقيقة 

13:30

�لربنامج �لتا�سع: 

�سبع حبكات ق�سرية

)اجلزء الثاين(

76 دقيقة
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  اأيار / مايو 7

 ال�سبت

�سينما احلمراء، 

�سارع العروبة

12:30

�لربنامج �لثامن:

�سبع حبكات ق�سرية

)اجلزء الأول(

44 دقيقة

13:30

�لربنامج �لتا�سع:

�سبع حبكات ق�سرية

)اجلزء الثاين(

76 دقيقة

مار�ش

الأحد - الثالثاء

رادي�سون بلو، �سارع الكورني�ش

11:00 –  17:00                           لقاء مار�س

ي�ست�سيف لقاء مار�ش يف دورته الرابعة عدداً من 

املوؤ�س�سات والفنانني والقائمني على امل�ساريع 

الثقافية وامُلبادرات الفنية يف منطقة ال�رضق 

الأو�سط و�سمال اإفريقيا وجنوب اآ�سيا لتبادل الأفكار 

والتجارب وفتح اآفاق تعاون ُم�ستقبلية

برنامج �أ�سبوع �الفتتاح 

15-13
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مار�ش / اآذار 16

الربعاء  

13:00  – 10:00

�الفتتاح �لر�سمي 

لبينايل �ل�سارقة �لعا�رش

بح�سور ورعاية �ساحب 

ال�سمو ال�سيخ الدكتور 

�سلطان بن حممد 

القا�سمي، ع�سو املجل�ش 

الأعلى لالحتاد، حاكم 

اإمارة ال�سارقة، يفتتح 

بينايل ال�سارقة العا�رض 

للفنون ر�سميًا لتبداأ 

ن�ساطاته على مدار 

ثمانية اأ�سابيع

• متحف ال�سارقة للفنون، 
منطقة الفنون

20:00  – 13:00

�لربنامج �ل�سينمائي

�الفتتاح �لر�سمي 

لبينايل �ل�سارقة �لعا�رش

ي�سمل اأفالمًا تعر�ش 

للمرة الأوىل )يرجى 

مراجعة برنامج ال�سينما 

ل( امُلف�سّ

• معهد ال�سارقة للفنون 
امل�رضحية، منطقة الرتاث

18:30 – 17:00

حو�ر مع �لقيمني على 

برنامج �ل�سينما

ما املرجعيات التي 

اعتمدها القيمون يف 

اختيار اأفالم الدورة 

احلالية لبينايل 

ال�سارقة؟ حوار مفتوح 

يجيب فيه القيمون عن 

ا�ستف�ساراتكم ويطرحون 

املفاهيم التي اعتمدوها 

يف اختياراتهم 

ال�سينمائية. 

• بيت اخلزف وال�سرياميك، 
منطقة الرتاث

20:00  – 18:45

ِفطر و ورق تني

عر�ش راق�ش يقدمه 

م�رضح مقامات للرق�ش 

امل�رضحي.�سمّم 

الرق�سات عمر راجح، 

واأّلف املو�سيقى حممود 

تركماين. الغناء ب�سوت 

فادية طومب احلاج 

اإبراهيم علي  • بيت غلوم 
مو�سى، منطقة الرتاث

20:00

حفل ت�سليم جو�ئز 

�لبينايل

يقوم �ساحب ال�سمو 

ال�سيخ الدكتور �سلطان 

بن حممد القا�سمي، 

ع�سو املجل�ش الأعلى 

لالحتاد، حاكم اإمارة 

ال�سارقة بت�سليم جوائز 

بينايل ال�سارقة العا�رض. 

• بيت ال�رضكال، منطقة 
الفنون )دعوات خا�سة( 

23:00

حفل �لبينايل

�سُيقام يف مدينة دبي 

ب�سيافة جملة »بدون« 

وغالريي اخلط الثالث  

 • فندق بارك حياة، دبي

 )دعوات خا�سة(
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 20:30 – 19:30

قلبي يحدثني

)اإهداء اإىل روح املخرج 

الراحل عمر اأمريالي( 

جمموعة من الأغاين 

الرتاثية بتوزيع جديد 

اأكرث ُمعا�رضة. الغناء 

ملغنية ال�سوبرانو 

ال�سورية ُنعمى عمر�ن 

مبرافقة عدد من اأبرز 

العازفني ال�سوريني 

ال�سباب

• بيت ال�سام�سي، 
منطقة الفنون

22:00  – 21:00

مقطوعة لبينايل

ن�ستمع لتجربة العازف 

املخ�رضم يو�سف لطيف 

و�سوت �ملعلم عبد 

�لكبري مري�سان يف دمٍج 

فريد للرتاثي بامُلعا�رض

• بيت ال�سام�سي، 
منطقة الفنون

مار�ش / اآذار 18

اجلمعة  

 21:00  – 14:00

�لربنامج �ل�سينمائي

لبينايل �ل�سارقة �لعا�رش

ي�سمل اأفالمًا تعر�ش 

للمرة الأوىل  )يرجى 

مراجعة برنامج ال�سينما 

ل( امٌلف�سّ

• معهد ال�سارقة للفنون 
امل�رضحية، منطقة الرتاث

21:00  – 13:00

�لربنامج �ل�سينمائي

�الفتتاح �لر�سمي 

لبينايل �ل�سارقة �لعا�رش

ي�سمل اأفالمًا تعر�ش 

للمرة الأوىل )يرجى 

مراجعة برنامج ال�سينما 

ل( امُلف�سّ

• معهد ال�سارقة للفنون 
امل�رضحية، منطقة الرتاث

16:30  – 15:00

جولة تعريفية مع 

�لقّيمني

تنّظمها القّيمتان �سوز�ن 

كوتر ور�سا �سلطي 

والقّيم امل�سارك هايك 

�أيفزيان

• بيت النابودة، منطقة 
الرتاث )الرجاء الت�سجيل(

مار�ش / اآذار 17

اخلمي�ش

20:00  – 14:00  

�لربنامج �ل�سينمائي

ي�سمل اأفالمًا تعر�ش 

للمرة الأوىل )يرجى 

مراجعة برنامج ال�سينما 

ل(  امُلف�سّ

• معهد ال�سارقة للفنون 
امل�رضحية، منطقة الرتاث

15:30  – 14:00

جولة تعريفية مع 

�لقّيمني

تنّظمها القّيمتان �سوز�ن 

كوتر ور�سا �سلطي 

والقّيم امل�سارك هايك 

�أيفزيان

• بيت النابودة، منطقة 
الرتاث )الرجاء الت�سجيل(

17:00  – 16:00

حما�رشة 

79.89.09

يقّدمها »�ل�سالف 

و�لترت« 

نظرة خمتلفة تر�سد 

التقاطعات امُلحتلمة 

بني الثورة الإ�سالمية 

يف اإيران 1979، وثورة 

“حركة الت�سامن” يف 
بولندا 1989

 • بيت اخلزف وال�سرياميك، 

منطقة الرتاث
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18:30  – 16:30

حفل �إ�سد�ر مطبوعات 

بينايل �ل�سارقة �لعا�رش

جمموعة من 

الإ�سدارات احلديثة 

يطلقها البينايل هذا 

العام كدليل اخليانة، 

والإ�سدار الثالث من 

مو�سوعة »بريتانيكا 

جديدة لالإمارات«، 

واألبوم »التجار 

واخلونة واملرتجمني 

والتجريبيني«

• بيت النابودة، 
منطقة الرتاث

20:00  – 17:00

�سل�سلة حما�رش�ت عن 

�لرتجمة و�خليانة

ينظمها اأ�ساتذة ق�سم 

درا�سات اللغة العربية 

والرتجمة.

• اجلامعة الأمريكية 
يف ال�سارقة

18:00-14:00

»�لرتجمة و�خليانة« 

�أ/د. �سعيد حممد فائق

»بيكا�سو: ر�سول خمل�ش 

اأم �سديق زائف؟«

د. �سّتار �َسعـيد زَويـني 

»اخليانة والتحيز 

اللغوي: هل هما وجهان 

لعملة واحدة؟« 

د. اأحمد علي

»متى ل تكون اخليانُة 

يف الرتجمة خيانًة 

عظمى؟« 

د. با�سل حامت

• بيت اخلزف وال�سرياميك، 
منطقة الرتاث

 20:00  – 18:45

ِفطر وورق تني

عر�ش راق�ش يقدمه 

م�رضح مقامات للرق�ش 

امل�رضحي. �سمّم 

الرق�سات عمر ر�جح، 

واأّلف املو�سيقى حممود 

تركماين. الغناء ب�سوت 

فادية طومب احلاج

اإبراهيم علي  • بيت غلوم 
مو�سى، 

منطقة الرتاث

20:30  – 19:00

منزل على �أر�س حمايدة

حما�رضة يقدمها الفنان 

رّيان تابت خالل زيارة 

اإىل ملعب ال�سارقة 

للكريكيت حيث يت�سنى 

للزوار روؤية عمله 

الرتكيبي هناك لليلة 

واحدة فقط.

ا�ستاد ال�سارقة 

للكريكيت

)املوا�سالت موؤمنة من 

واإىل ا�ستاد ال�سارقة 

للكريكيت، تتواجد 

احلافالت عند مدخل 

متحف ال�سارقة للفنون 

وتغادر عند ال�ساعة 

)18:30

22:00 – 21:00

مقطوعة لبينايل

اأم�سية مو�سيقية مع �سام 

�سلبي و�آالن بي�سوب، 

تعاون ثنائي يعتمد 

التجريب املو�سيقي 

كو�سيلة لكت�ساف 

خ�سو�سية الثقافات 

امُلختلفة. 

• بيت ال�سام�سي، منطقة 
الفنون
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مار�ش / اآذار 19

 ال�سبت 

 

13:00  – 11:00

تعاون عابر للزمن

ندوة مع جالل توفيق 

مب�ساركة وليد رعد وعمر 

بر�دة

• بيت اخلزف وال�سرياميك، 
منطقة الرتاث

20:00 – 15:00

�لربنامج �ل�سينمائي

يتم العر�ش بح�سور 

املخرجني )كرمي 

�ينوز، ر�نيا عطية 

ود�نيال غار�سيا، ه�سام 

عيو�س، علي �ل�سايف، 

�سون غوليت، بهمان 

كيارو�ستامي، ر�نية 

��سطفان، �أكرم زعرتي، 

كايف ز�هيدي(

• �سينما احلمراء، �سارع العروبة

22:00  – 21:00

مقطوعة لبينايل

اأم�سية مو�سيقية من الغرب 

الأفريقي يتاألق فيها 

عازف البيانو املغربي 

�أمينو بلياميني و�سوت 

ال�سحراء املوريتانية 

دميي منت �أبا

• بيت ال�سام�سي، منطقة الفنون

�أوقات �ملعر�س

16 – 19 مار�س )اأ�سبوع الفتتاح(

 الأربعاء اإىل ال�سبت 10:00 -  22:00

اجلمعة: 16:00 – 22:00 

20 – 16 مايو

من ال�سبت اإىل اخلمي�ش : 8:00 – 20:00 

اجلمعة: 16:00 – 20:00
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Green Partner Media Partners

الرعاه

بدعم كرمي من


