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"أألوواانن أأشكالل "مرركزز في" 6 ددااخليیة أأشغالل "مهھررجانن فعاليیاتت ااستقبالهھا مع االحددثث لتكوونن بيیررووتت تعوودد كعاددتهھا
آآسيیا ووشررقق ووااألووررووبي االعرربي االعالمم منن فنانيینن منن كووكبة يیستقططبب االذذيي االمميیزز االثقافي االحددثث. االتشكيیليیة للفنوونن

االشعبي االحررااكك تووااكبب مووسيیقيیة ووأأمسيیاتت فنيیة وومعاررضض وونددووااتت بمسررحيیاتت االعامم هھھھذذاا يیززددحمم .
ً اافتتاحهھا يیتمم االتي االساددسة نسختهھ تتضمنن سنووااتت٬، ثالثث كلل يیقامم االذذيي االمهھررجانن هھھھذذاا تستمرر أأنن على االيیوومم ررسميیا

سابقاتهھا عنن وومختلفة متنووعة ثقافيیة نشاططاتت االحالي٬، االشهھرر منن 26 حتى فعاليیاتهھ .
ً" ددااخليیة أأشغالل "وويیسعى االعامم هھھھذذاا وويیعكسس وورراافضض٬، وومتمرردد ووحرر مغايیرر فني منططلقق منن االثقافيیة االهھموومم لمووااكبة دداائما

فنيیة نقدديیة ماددةة تقدديیمم خاللل منن االحرريیة تحقيیقق أأجلل منن ووحررااكهھا االعرربيیة االشعووبب" ثووررااتت" .
 
" أألمانيیة ببصمة نشاطط"...شققق إإكسس

ليیليینتالل٬، ماتيیاسس ااأللماني ووإإنتاجج فكررةة مشررووعع٬، ووهھھھوو ٬،"شققق إإكسس "بعنوواانن نشاطط االعامم هھھھذذاا االمغايیررةة ااألنشططة وومنن
بعضض قاصددااً منططقة كلل في االجمهھوورر يیمشي حيیثث. االغميیقق االخنددقق إإلى وواالثانيیة حموودد بررجج إإلى ااألوولى جوولتيینن٬، يیتضمنن

ترركيیبب ووأأعمالل أأددااء لعررووضض قصيیررةة مشاهھھھدد فووقهھا تعررضض خشباتت٬، إإلى تحوولتت قدد سيیجددهھھھا االتي االشققق٬، .
ططالبب مشارركة على يیقوومم االنشاطط هھھھذذاا أأنن على. االحي تسكنن االتي وواالجماعاتت ااألفرراادد قصصص منن مقتبسة االتجرربة هھھھذذهه
في أأيي االسنوويي٬،" ددااخليیة أأشغالل فضاء "بررنامج في االعامم هھھھذذاا منخررططوونن ووهھھھمم بألمانيیا٬، كوولنن في االفنوونن أأكادديیميیة منن

ددااخليیة أأشغالل فضاءااتت "مرركزز في سنووااتت ثالثث منذذ" أألوواانن أأشكالل "اافتتحتهھا االتي االفنوونن أأكادديیميیة ".
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االيیوومم بيیررووتت في فني مززيیج

صووتي ووأأددااء ٬،"االددوولة ووإإسالمم االشررعع إإسالمم "عنن شررااررةة لووضاحح بكلمة االيیوومم أأنشططتهھ االمهھررجانن يیفتتح ذذلكك٬، إإلى
فررقة مع االسهھررةة تبددأأ أأنن قبلل صووتيیا٬ً، سيیاررااتت خمسس تفجيیرر على يیعملل االذذيي نعمة٬، لجوو ٬،"أأووتوومووبيیلل "بعنوواانن

االمباشررةة غيیرر االسيیاسيیة أأغانيیهھا في االمصرريیة٬،" االساددااتت" .
أأشغالل ووفضاء ووأأررثيیوومم للفنن بيیررووتت وومرركزز بابلل وومسررحح االمدديینة مسررحح بيینن ووتتووززعع يیوومي بشكلل ااألنشططة ووتستمرر

آآخرر إإلى مكانن منن تتنقلل مووعدداا٬ً، 66 على وومووززعة متررووبووليیسس٬، ووسيینما ددااخليیة .
 

قصيیررةة ووأأفالمم تشيیكيیلي معررضض
ً 18 فيیضمم االتشكيیلي االمعررضض أأما ووااألجنبيیة٬، االعرربيیة وواالددوولل لبنانن منن االمعاصرر٬، االفنن في االتجارربب أأصحابب منن فنانا
ً االفيیدديیوو عررووضض ووتتضمنن. االفتووحح أأبوو ططاررقق أأعددهه ووقدد ً 13لـ قصيیررةة أأفالما مجمووعة ووااللقاءااتت االحووااررااتت ووتضمم. فنانا

سيیماوو٬، كاتارريینا برركاتت٬، هھھھددىى أأررسانيیووسس٬، مررووةة أأفاززيیانن٬، هھھھايیكك يیززبكك٬، سمرر االسوورريیة أأمثالل االمشارركيینن٬، منن مهھمة
ليینا تشارركهھ مررووةة٬، لرربيیع عررضانن االمسررحيیة ااألعمالل ووبيینن. ااألسماء منن االعدديیدد كما... يیعقووبب باووال عططيیة٬، قاددرر

االثاني في لوويیسس ووسررمدد مررووةة يیاسرر يیشارركهھ كما أأحددهھھھما٬، في االصانع .
 
... ررااقصص 17لـ فني عررضض: حصة ووللررقصص

عبرر االمنططقة في االكبيیررةة االمتغيیررااتت على ااإلضاءةة في يیشارركك آآخرر تعبيیرريي فنن. كبيیررةة بمساحة يیحظظى بددووررهه٬، االررقصص
ً 17 يیقددمهھ االذذيي" أأقالمم ررؤؤووسس "االمتغيیررااتبعررضض بررصدد وويیتمثلل". أألوواانن أأشكالل" في االعالمم بلدداانن مختلفف منن ررااقصا

االعررضض ووهھھھوو. االمتحددةة االوواليیاتت منن غووددزز وودداامددجدد بلجيیكا منن ستيیووااررتت ميیغ نّسقهھ ٬،)ااألرربعاء (غددااً االمدديینة مسررحح
لبنانن في ااألوولى للمررةة يُیقددمم فني بجدديیدد وويیمتازز ااشهھرر٬، 4 قبلل بررليینن قدّدمم االذذيي االعررضض بعدد للفررقة٬، االثاني .
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