بينالي الشارقة 12
الماضي ،الحاضر ،الممكن
برنامج فعاليات االفتتاح
الخميس 5 ،مارس
ً
 10:00صباحا		
			
			
			
ً
 10:00صباحا –  1:00بعد الظهر
			
			

ساعات عمل سفارة أبخازيا مع ماكسيم جفينجيا
جزء من عمل «جلسات اإلنفصال» لـ إريك بودلير
الموقع :معهد الشارقة للفنون المسرحية

عرض متواصل		
			
			

اكس واي زي
عمل لـ إدواردو نافارو
الموقع :ساحة آل حمدان بن موسى

عرض متواصل		
			
			

استخدمه كالماء
عرض أداء لـ نيكيل شوبرا
الموقع :بيت عبيد الشامسي

ً
مساء 		
9:30
			
			
			

معالم الروح :عنف وهياكل سحرية ّ
وحراس متخفون
عرض أداء لـأوريل بارتيليمي
الموقع :المباني الفنية لمؤسسة الشارقة للفنون ،سينما سراب المدينة 				
مدة العرض 35 :دقيقة

الجمعة 6 ،مارس
ً
 10:00صباحا –  1:00بعد الظهر
			
			
ً
			
 4:00عصرا
			
			
			

االفتتاح الرسمي لبينالي الشارقة  12بحضور صاحب
السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد
القاسمي ،عضو المجلس األعلى حاكم الشارقة
الموقع :المباني الفنية لمؤسسة الشارقة للفنون

ساعات عمل سفارة أبخازيا مع ماكسيم جفينجيا
جزء من عمل «جلسات اإلنفصال» لـ إريك بودلير
الموقع :معهد الشارقة للفنون المسرحية
فرقة براس الجنائزية
عرض األداء لـ بابي أبوتاني
الموقع :من ساحة الفنون إلى ساحة الخط
مدة العرض 70 :دقيقة

لغاية غروب الشمس
			
			

استخدمه كالماء
عرض أداء لـ نيكيل شوبرا
الموقع :بيت عبيد الشامسي

ً
مساء 		
8:30
			
			
			

الشحنات
عرض أداء لـ فاوستن لينيكوال
الموقع :معهد الشارقة للفنون المسرحية		
مدة العرض 55 :دقيقة

ً
مساء 		
10:00
			
			

في غياب الحضور
عرض فيلم لـ آيرين أناسطاس ورينيه جابري
الموقع :بيت عبيد الشامسي

info@sharjahart.org

T +971 6 544 4113 | F +971 6 544 7797

PO Box 19989 Sharjah, United Arab Emirates

السبت 7 ،مارس
ً
 10:00صباحا		
			

رحلة إلى الطبق الطائر وثم إلى كلباء لرؤية العمل التركيبي
لـ أدريان فيالر روخاس وحسن خان*

ً
مساء 		
7:00
			
			
			

معالم الروح :وشاح الليل الرائع الذي جمعنا...
عرض أداء لـأوريل بارتيليمي
الموقع :مخزن رقم  1في ميناء خالد
مدة العرض 35 :دقيقة

ً
مساء 		
9:30
			
			
			

الشحنات
عرض أداء لـ فاوستن لينيكوال
الموقع :معهد الشارقة للفنون المسرحية
مدة العرض 55 :دقيقة

ً
مساء		
11:00
			
			
			

«إدوارد جليسان عالم واحد مترابط»
من إخراج مانتيا دياورا
عروض أفالم بينالي الشارقة 12
الموقع :المباني الفنية لمؤسسة الشارقة للفنون ،سينما سراب المدينة

تضم فعاليات بينالي الشارقة  12كل يوم سبت أنشطة للبرنامج التعليمي وبرنامج األفالم .كما وينطلق لقاء مارس  2015في الفترة
ما بين  ١٥ – 11مايو ،من تنظيم كريستين خوري ورشا سلطي وإريك بودلير وآيرين أناسطاس ورينيه جابري.
تنطلق الباصات كل يوم سبت وعلى ً مدار فترة بينالي الشارقة ،إلى مصنع الثلج في كلباء والمواقع المختلفة لبينالي الشارقة،
وذلك في تمام الساعة  11:00صباحا من المباني الفنية لمؤسسة الشارقة للفنون.
*تنطلق الباصات من متحف الشارقة للفنون وفندق روتانا الشارقة وفندق راديسون بلو.
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