
A Forum on Cultural Practices   منتدى عن املمار�سات الثقافية

الربنامج

PROGRAMME



االأربعاء 21 ني�سان

عر�ض راق�ض | دوم �صيتي �صنرت

» منفرد« | �إزر�يل غالڤان  9 م�صاًء  

اخلمي�ض 22 ني�سان

اإفتتاح | مركز بريوت للفن

3 ب. ظ.  اإفتتاح �ملعر�س

5 م�صاءً  اإنطالقة »�أ�صكال �ألو�ن« للفن �ملعا�رس و�أكادميّية »�أ�صغال د�خلّية«، حفل كوكتيل 

6 م�صاًء   اإفتتاح �ملعر�س يف �أكادميّية »�أ�صغال د�خلّية« 

عر�ض راق�ض | م�رسح مونو

»اأتيُت« | غا�صپار دولنوي ويلد� يون�س 10 م�صاًء  

اجلمعة 23 ني�سان

م�سروع فني | �ملتحف �لوطني يف بريوت )للت�صجيل يف قبو كني�صة �لقدي�س يو�صف(

»�سوى اأحد ما، مل يكن هناك اأحد« | �أ�صكان �صپاهڤند  11 �صباحاً 

عر�ض راق�ض | م�رسح مونو 

»اأتيُت« | غا�صپار دولنوي ويلد� يون�س 4 م�صاًء �إعادة 

حما�سرة | م�رسح مونو

»الغور يف الزمن، رحالت عمي العثماين: تقدمي كتاب« | رجا �صحادة  6 م�صاءً 

حما�سرة | م�رسح مونو

»يف احلنني )احلذر( اىل ال�ستينات« | فاروق مردم بك  8 م�صاًء  

مو�سيقى و ڤيديو | �حلمامات �لرومانّية

»ف�ساءات اأولية يف عامل جديد وجريء« |  د�نيال كمارد�، جاكوپو كارير��س، ر�ئد �خلازن، لنا �صاهر، جنى �صالح 10 م�صاًء  

ال�سبت 24 ني�سان

ندوة يف جل�ستني | م�رسح مونو

»اأين بريوت، رام اهلل، القاهرة ... من جزيرة ال�سعديات؟- عرب و/اأو اإماراتيون، و/اأو جزر  11 �صباحاً 

اإ�سافية لل�سعادة: �سناعة الفن، والفنانني ف�ساًل عن تواريخ الفن ومتاحفه يف العامل العربي« �لق�صم 

�لأّول | و��صف كورتون، �أندرو رو�س، �صومون با�صار، ندى �صبوط، م�صعل �لقرقاوي، وليد رعد )من�ّصق(، 

�لق�صم �لأول 

�لق�صم �لثاين 4 م�صاءً 

ACT / ور�سة عمل و ندوة | م�رسح مونو

Pad.ma | »ال تنتظر االأر�سيف: ممار�سات التوثيق وم�ستقبل ال�سورة« 4:30 ب.ظ. 

 حما�سرة وتوقيع كتاب | م�رسح مونو

» القاتل اجلديد« | فادي توفيق 7:30 م�صاءً 

عر�ض فيلم وندوة | مرتوبولي�س �أمبري �صوفيل 

»ف�سل من غري الف�سول« - »مناطق نزاع« جزء 1 | �أمار َقْنَور ، في�صل ديڤجي  وتي- جيه دميو�س )من�ّصق(  9:30 م�صاءً 



االأحد 25 ني�سان

حما�سرة | م�رسح مونو

»اأبعد من الطائفّية: ملن ينب�ض قلب املدينة؟« | نز�ر �صاغية  12:30 ظهرً�  

ندوة يف جل�سات ثالث | م�رسح مونو

»داخل التعليم وخارجه... ما التعليم اليوم؟«  جزء 1 | �نطو�ن ڤيدوكل، كنول + �صياّل، كلري ديڤي�س  3 ب.ظ.  

ورمي ف�صة )من�صق(

حما�سرة | م�رسح مونو

»لّغة ال حتتاج اىل ترجمة؟ احلرب ك�سكل من اأ�سكال اخلطاب« | توما�س كينني 6 م�صاًء  

حما�سرة | م�رسح مونو 

»االإ�سالميون والدور الثقايف: ثقافة خا�سة اأم ثقافة جمتمع« | علي فيا�س   8 م�صاًء  

عر�ض مو�سيقي | م�رسح بابل

»دربكة وداهوال« | �أحمد �مل�رسي 10 م�صاءً 

االأثنني 26 ني�سان

م�سروع فني | )للت�صجيل يف قبو كني�صة �لقدي�س يو�صف(

»ال�سماء فوق بريوت: جتوال يف املدينة« جولة 1 | طوين �صكر 11 �صباحاً 

حما�سرة | م�رسح بابل

»�سّكني بال ن�سل، خ�سرت قب�ستها« | �آدم برومربغ و �أوليڤر �صنارين 4 م�صاًء   

حما�سرة | م�رسح بابل

»اجلندرة يف القومية واحلرب والع�سكريتاريا: تركيا والعراق« | عائ�صة غول �ألطناي وناديا �لعلي 6 م�صاًء  

ندوة يف جل�سات ثالث | م�رسح بابل

»داخل التعليم وخارجه... ما التعليم اليوم؟« جزء 2 | �أكوي �أنو�زور، كامپ: �ل�صاندرو پتي  8 م�صاًء  

 و�صاندي هالل ، وليد �صادق )من�صق(

الثلثاء 27 ني�سان

م�سروع فني | �ملتحف �لوطني يف بريوت )للت�صجيل يف قبو كني�صة �لقدي�س يو�صف(

»�سوى اأحد ما، مل يكن هناك اأحد« | �أ�صكان �صپاهڤند 11 �صباحًا �إعادة 

م�سروع فني | )للت�صجيل يف قبو كني�صة �لقدي�س يو�صف(

»ال�سماء فوق بريوت: جتوال يف املدينة« جولة 2 | طوين �صكر 6 م�صاًء  

حما�سرة | مرتوبولي�س �أمبري �صوفيل

»ال تذهب اإىل جهنم يف �سبيل متابعة الفيلم حتى نهايته« | جالل توفيق 6 م�صاًء  

ندوة يف جل�صات ثالث | مرتوبولي�س �أمبري �صوفيل

»داخل التعليم وخارجه... ما التعليم اليوم؟« جزء 3 | يزيد عناين، جودي ورذ�ين، نايتو طوم�صون  7 م�صاًء  

وغريغوري �صوليت )من�صق(

عر�ض م�سرحي | م�رسح مونو

»فوتو ـ رومان�ض« | ربيع مروة ولينا �صانع )مع �رسبل هرب، �رسمد لوي�س و�صمر معكرون( 10 م�صاءً 



االربعاء 28 ني�سان

م�سروع فني | )للت�صجيل يف قبو كني�صة �لقدي�س يو�صف(

»ال�سماء فوق بريوت: جتوال يف املدينة« جولة 1 | طوين �صكر  11 �صباحًا �إعادة 

عر�ض م�سرحي | م�رسح مونو

» فوتو ـ رومان�ض« | ربيع مروة ولينا �صانع )مع �رسبل هرب، �رسمد لوي�س و�صمر معكرون(  �إعادة   
ً
4 م�صاًء 

عر�ض فيلم و ندوة | مرتوبولي�س �أمبري �صوفيل

» نوڤمرب«- »مناطق نزاع« جزء 2 | هيتو �صتايرل وتي- جيه دميو�س 6 م�صاًء  

عر�ض راق�ض | م�رسح دو�ر �ل�صم�س

»اإرجتال« | بوري�س �صارماتز )رق�س( وميديرك كولينيون )ترومبيت جيب، �صوت( 8:30 م�صاءً 

اخلمي�ض 29 ني�سان

م�سروع فني | )للت�صجيل يف قبو كني�صة �لقدي�س يو�صف(

»ال�سماء فوق بريوت: جتوال يف املدينة« جولة 2 | طوين �صكر  6 م�صاًء �إعادة 

حما�سرة | م�رسح مونو

6 م�صاًء    »كما لو انها مدر�سة للفنون« | هيو� ك

حما�سرة | م�رسح مونو

»كريغ�سپيل 2.0، ال�سورة الغامرة« | كودجو �إي�صون و�صتيڤ غودمان 7:30 م�صاًء  

عر�ض اأدائي | م�رسح بابل

»�سحك« | �أنطونيا بري 10 م�صاًء  

اجلمعة 30 ني�سان

م�سروع فني | )للت�صجيل يف قبو كني�صة �لقدي�س يو�صف(

»ال�سماء فوق بريوت: جتوال يف املدينة« جولة 1 | طوين �صكر 11 �صباحا �إعادة 

عر�ض اأدائي | م�رسح بابل

»�سحك« | �أنطونيا بري 4 م�صاًء �إعادة 

حما�سرة | م�رسح مونو

»وح�سة الغبار« | حممد �صويد  6 م�صاًء  

عر�ض اأدائي | م�رسح مونو

»�سيوعيون مثلنا« | فرقة �أوتوليث  8 م�صاءً 



ال�سبت 1 اأيار

حما�سرة | م�رسح بابل

»عقد �سماعي« | لورن�س �أبو حمد�ن  11 �صباحاً 

م�سروع فني | �ملتحف �لوطني يف بريوت )للت�صجيل يف قبو كني�صة �لقدي�س يو�صف(  

»�سوى اأحد ما، مل يكن هناك اأحد« | �أ�صكان �صپاهڤند 1 ظهرً� �إعادة  

حما�سرة | م�رسح بابل

»مفكرة معكو�سة )اأ�سرار �سَور مكانية 3(« | �صتاري �صاهبازي 3 ب.ظ.  

حما�سرة | م�رسح بابل

»العمارة، �سمت وازدواجية« | يو�صف طعمه 5 م�صاءً 

م�سروع فني | )للت�صجيل يف قبو كني�صة �لقدي�س يو�صف(

»ال�سماء فوق بريوت: جتوال يف املدينة« جولة 2 | طوين �صكر  6 م�صاًء �إعادة   

حما�سرة | م�رسح بابل

»ال�ستينات العربية: خيارات لبقية القرن« | عبا�س بي�صون  7 م�صاًء  

حفل مو�سيقي | م�رسح مونو

»دقيقة تاأخري« | رميا خ�صي�س وربيع مروة 9:30 م�صاًء  



برنامج عرو�ض اأفالم وڤيديو

عر�صني يومّيًا يف »مركز بريوت للفن«، �ل�صاعة 12 ظهرً� و 7 م�صاًء؛

عرو�س مع ترجمة �إىل �لإنكليزية يف 22،23،24،25،26 ني�صان؛

عرو�س مع ترجمة �إىل �لعربية يف 27،28،29،30 ني�صان.

اآڤي مغربي | »Z32« | 81 دقيقة | مع ترجمة �إىل �لإنكليزية و�لعربية  

جتري كل �لعرو�س �لتالية يف مرتوبولي�س �أمبري �صوفيل

االأحد، 25 ني�سان

وائل �سوقي | » قناة �لريقات 2« | 10 دقائق | باللغة �لعربية مع ترجمة �إىل �لإنكليزية  5 م�صاءً 

تيّل روزكن�ض | »خر�ئط ڤيديو: عايدة، فل�صطني« | 46 دقيقة | باللغة �لعربية مع ترجمة �إىل �لإنكليزية  

االإثنني، 26 ني�سان

�سريين اأبو �سقرا | »حلظة �أيها �ملجد« | 34 دقيقة | باللغة �لعربية مع ترجمة �إىل �لإنكليزية 7:30 م�صاًء  

رانيا رافعي | »مدّونات عن �حلب يف كوبنهاغن« | 27 دقيقة | باللغة �لإنكليزية ، �لعربية و�لدمناركية مع   

ترجمة �إىل �لإنكليزية

اخلمي�ض، 29 ني�سان

بوري�ض �سارماتز، دميرتي �سامبال و�سيزار ڤاي�سيي   | »متباينات« | )23 دقيقة (   7:30 م�صاءً 

بح�صور بوري�س �صارماتز 

)15 دقيقة �إ�صرت�حة(

اأپي�ساتپونغ ويرازيثاكول | »�أمر��س �إ�صتو�ئية« | �صاعة و58 دقيقة | باللغة �لتايالندية مع ترجمة �إىل   

�لإنكليزية )بالتن�صيق مع مرتوبولي�س �أمبري �صوفيل(

اجلمعة، 30 ني�سان

هارون فاروقي | »�إنغما�س« | 20 دقيقة | باللغة �لإنكليزية 9:30 م�صاءً 

)15 دقيقة �إ�صرت�حة(

بهمان كيارو�ستامي | »�أن�صاب طهر�ن« | 60 دقيقة | باللغة �لفار�صية مع ترجمة �إىل �لإنكليزية   

يلي �لعر�س نقا�س مع �ملخرج  

ال�سبت، 1 اأيار

كوجي واكامات�سو | »�جلي�س �لأحمر �ملوّحد« | 3 �صاعات و9 دقائق | باللغة �ليابانية مع ترجمة �إىل  5 م�صاءً 

�لإنكليزية  | يلي �لعر�س نقا�س مع �ملخرج )بالتن�صيق مع مرتوبولي�س �أمبري �صوفيل(



معار�ض

اإعداد وتنظيم اأ�سكال األوان

روان اأبو رحمة وبا�سل عبا�ض | »عار�س«

اآيرين اأن�ستا�ض  | »هكذ� كنت �أتكّلم ب�صوت يتز�يد �إنخفا�صه وقد �أرعبتني �أفكاري وما كمن ور�ء �أفكاري«

مروة اأر�سانيو�ض | »كل �صيء عن �أكابولكو«

ڤارتان اأڤاكيان | »موجة ق�صرية / موجة طويلة«

برومربغ و�سنارين | »�صيكاغو«

تفكيك العمارة الكولونيالية  | »ع�س غر�ب«

جڤديت اإيريك | »م�صاطر ودر��صات �إيقاعية«

�سهاب فتوحي  | »هل ميكن �أن �أتكلم مع �ملدير؟« | »مفاو�صات مبا�رسة«

غ�سان حلواين | »ماكينة مرِبكة: بني �لالمعنى و�لأر�صيف«

اأمل عي�سى | »�أهاًل �أهاًل«

بنغو كرادومان | »�إز�حة �لكلمات �ل�صامتة«

ح�سن خان | »موؤ�مرة )حو�ر/ �نهيار( »

مهى ماأمون | »2026«

كري�ستودولو�ض پانايوتو | »مقدمة يف �لغياب«

»C60« | مروان ر�سماوي

رائد يا�سني | »دي�صكو �لليلة«

اآالء يون�ض | »ع�صكر من تنك«

ت�صتمر�ملعار�س حتى 22 �أيار 2010

يوميًا ما بني �ل�صاعة 12 ظهرً� وحتى �ل�صاعة 8 م�صاًء، و�إ�صتثنائيًا يوم �لأحد 25 ني�صان 2010 من �ل�صاعة 12 ظهرً� �إىل 8 م�صاًء.

اإ�سدارات

فادي عبداهلل | »تو�قيع«

رّيا بدران | »�إمياء�ت �صوتية«

م�سروع بحث

كاترين ديركينك-هوملفيلد  | »عزيزي �لأ�صتاذ...«

منتدى »�أ�صغال د�خلية 5« �صوف ي�صت�صيف جناحًا خا�صًا باملن�صور�ت، لفنانيني وجمموعات فنية، يف قبو كني�صة �لقدي�س 

يو�صف من 23 ني�صان وحتى �إنتهاء �أعمال �ملنتدى.

نظرً� ملحدودية �لأمكنة نن�صح باحل�صورباكرً� للح�صول على بطاقات دخول. 



من 21 ني�سان اإىل 1 اأيار 2010

بريوت ، لبنان

 اأماكن العر�ض: م�رسح مونو، قبو كني�صة �لقدي�س يو�صف، مرتوبولي�س �أمپري �صوفيل،

  دوم �صيتي �صنرت، �حلمامات �لرومانية، مركز بريوت للفن، م�رسح دّو�ر �ل�صم�س، 

م�رسح بابل، »�أ�صكال �ألو�ن« للفنون �ملعا�رسة و�أكادميية »�أ�صغال د�خلية«.

�جلمعية �للبنانية للفنون �لت�صكيلية، اأ�سكال األوان

www.ashkalalwan.org :الدخول جماين. ملزيد من �ملعلومات

The Lebanese Association for Plastic Arts, Ashkal Alwan 

Attendance is open to all and free of charge. 
For further information www.ashkalalwan.org 

April 21st to May 1st, 2010
Beirut, Lebanon 
Venues: Monnot Theater, Crypt of St Joseph Church, Metropolis Empire Sofil,  
Dome City Center, The Roman Baths, Beirut Art Center, Sunflower Theatre,  
Babel Theatre, Ashkal Alwan for Contemporary Arts & the Home Works Academy.




