A Forum on Cultural Practices

الربنامج

PROGRAMME

منتدى عن املمار�سات الثقافية

الأربعاء  21ني�سان
 9م�سا ًء

عر�ض راق�ص | دوم �سيتي �سنرت
« منفرد» | �إزرايل غالڤان

اخلمي�س  22ني�سان
 3ب .ظ.
 5م�سا ًء
 6م�سا ًء
 10م�سا ًء

�إفتتاح | مركز بريوت للفن
�إفتتاح املعر�ض
�إنطالقة «�أ�شكال �ألوان» للفن املعا�رص و�أكادمي ّية «�أ�شغال داخل ّية» ،حفل كوكتيل
�إفتتاح املعر�ض يف �أكادمي ّية «�أ�شغال داخل ّية»
عر�ض راق�ص | م�رسح مونو
«�أتيتُ » | غا�سپار دوالنوي ويلدا يون�س

اجلمعة  23ني�سان

م�شروع فني | املتحف الوطني يف بريوت (للت�سجيل يف قبو كني�سة القدي�س يو�سف)
� 11صباح ًا «�سوى �أحد ما ،مل يكن هناك �أحد» | �أ�شكان �سپاهڤند
عر�ض راق�ص | م�رسح مونو
 4م�سا ًء �إعادة «�أتيتُ » | غا�سپار دوالنوي ويلدا يون�س
حما�ضرة | م�رسح مونو
 6م�سا ًء
«الغور يف الزمن ،رحالت عمي العثماين :تقدمي كتاب» | رجا �شحادة
حما�ضرة | م�رسح مونو
 8م�سا ًء
«يف احلنني (احلذر) اىل ال�ستينات» | فاروق مردم بك
مو�سيقى و ڤيديو | احلمامات الرومان ّية
10م�سا ًء
«ف�ضاءات �أولية يف عامل جديد وجريء» | دانيال كماردا ،جاكوپو كاريرا�س ،رائد اخلازن ،النا �ضاهر ،جنى �صالح

ال�سبت  24ني�سان

ندوة يف جل�ستني | م�رسح مونو
� 11صباح ًا «�أين بريوت ،رام اهلل ،القاهرة  ...من جزيرة ال�سعديات؟ -عرب و�/أو �إماراتيون ،و�/أو جزر
�إ�ضافية لل�سعادة� :صناعة الفن ،والفنانني ف�ض ًال عن تواريخ الفن ومتاحفه يف العامل العربي» الق�سم
(من�سق)،
الأ ّول | وا�صف كورتون� ،أندرو رو�س� ،شومون با�سار ،ندى �شبوط ،م�شعل القرقاوي ،وليد رعد ّ
الق�سم الأول
 4م�سا ًء	الق�سم الثاين
ور�شة عمل و ندوة | م�رسح مونو ACT /
«ال تنتظر الأر�شيف :ممار�سات التوثيق وم�ستقبل ال�صورة» | Pad.ma
 4:30ب.ظ.
حما�ضرة وتوقيع كتاب | م�رسح مونو
 7:30م�سا ًء « القاتل اجلديد» | فادي توفيق
عر�ض فيلم وندوة | مرتوبولي�س �أمبري �صوفيل
(من�سق)
 9:30م�سا ًء «ف�صل من غري الف�صول» « -مناطق نزاع» جزء � | 1أمار َق ْن َور  ،في�صل ديڤجي وتي -جيه دميو�س ّ

الأحد  25ني�سان

حما�ضرة | م�رسح مونو
 12:30ظهر ًا «�أبعد من الطائف ّية :ملن ينب�ض قلب املدينة؟» | نزار �صاغية
ندوة يف جل�سات ثالث | م�رسح مونو
 3ب.ظ.
«داخل التعليم وخارجه ...ما التعليم اليوم؟» جزء  | 1انطوان ڤيدوكل ،كنول � +سي ّال ،كلري ديڤي�س
ورمي ف�ضة (من�سق)
حما�ضرة | م�رسح مونو
 6م�سا ًء
«ل ّغة ال حتتاج اىل ترجمة؟ احلرب ك�شكل من �أ�شكال اخلطاب» | توما�س كينني
حما�ضرة | م�رسح مونو
 8م�سا ًء
«الإ�سالميون والدور الثقايف :ثقافة خا�صة �أم ثقافة جمتمع» | علي فيا�ض
عر�ض مو�سيقي | م�رسح بابل
 10م�سا ًء
«دربكة وداهوال» | �أحمد امل�رصي

الأثنني  26ني�سان
� 11صباح ًا
 4م�سا ًء
 6م�سا ًء
 8م�سا ًء

م�شروع فني | (للت�سجيل يف قبو كني�سة القدي�س يو�سف)
«ال�سماء فوق بريوت :جتوال يف املدينة» جولة  | 1طوين �شكر
حما�ضرة | م�رسح بابل
«�سكّني بال ن�صل ،خ�سرت قب�ضتها» | �آدم برومربغ و �أوليڤر �شنارين
حما�ضرة | م�رسح بابل
«اجلندرة يف القومية واحلرب والع�سكريتاريا :تركيا والعراق» | عائ�شة غول �ألطناي وناديا العلي
ندوة يف جل�سات ثالث | م�رسح بابل
«داخل التعليم وخارجه ...ما التعليم اليوم؟» جزء � | 2أكوي �أنوازور ،كامپ :ال�ساندرو ﭘتي
و�ساندي هالل  ،وليد �صادق (من�سق)

الثلثاء  27ني�سان

م�شروع فني | املتحف الوطني يف بريوت (للت�سجيل يف قبو كني�سة القدي�س يو�سف)
� 11صباح ًا �إعادة «�سوى �أحد ما ،مل يكن هناك �أحد» | �أ�شكان �سپاهڤند
م�شروع فني | (للت�سجيل يف قبو كني�سة القدي�س يو�سف)
 6م�سا ًء
«ال�سماء فوق بريوت :جتوال يف املدينة» جولة  | 2طوين �شكر
حما�ضرة | مرتوبولي�س �أمبري �صوفيل
 6م�سا ًء
«ال تذهب �إىل جهنم يف �سبيل متابعة الفيلم حتى نهايته» | جالل توفيق
ندوة يف جل�سات ثالث | مرتوبولي�س �أمبري �صوفيل
 7م�سا ًء
«داخل التعليم وخارجه ...ما التعليم اليوم؟» جزء  | 3يزيد عناين ،جودي ورذاين ،نايتو طوم�سون
وغريغوري �شوليت (من�سق)
عر�ض م�سرحي | م�رسح مونو
 10م�سا ًء
«فوتو ـ رومان�س» | ربيع مروة ولينا �صانع (مع �رشبل هرب� ،رسمد لوي�س و�سمر معكرون)

االربعاء  28ني�سان

م�شروع فني | (للت�سجيل يف قبو كني�سة القدي�س يو�سف)
� 11صباح ًا �إعادة «ال�سماء فوق بريوت :جتوال يف املدينة» جولة  | 1طوين �شكر
عر�ض م�سرحي | م�رسح مونو
 4م�سا ًء ً �إعادة « فوتو ـ رومان�س» | ربيع مروة ولينا �صانع (مع �رشبل هرب� ،رسمد لوي�س و�سمر معكرون)
عر�ض فيلم و ندوة | مرتوبولي�س �أمبري �صوفيل
 6م�سا ًء
« نوڤمرب»« -مناطق نزاع» جزء  | 2هيتو �شتايرل وتي -جيه دميو�س
عر�ض راق�ص | م�رسح دوار ال�شم�س
 8:30م�سا ًء «�إرجتال» | بوري�س �شارماتز (رق�ص) وميديرك كولينيون (ترومبيت جيب� ،صوت)

اخلمي�س  29ني�سان

م�شروع فني | (للت�سجيل يف قبو كني�سة القدي�س يو�سف)
 6م�سا ًء �إعادة «ال�سماء فوق بريوت :جتوال يف املدينة» جولة  | 2طوين �شكر
حما�ضرة | م�رسح مونو
 6م�سا ًء
«كما لو انها مدر�سة للفنون» | هيوا ك
حما�ضرة | م�رسح مونو
 7:30م�سا ًء «كريغ�شپيل  ،2.0ال�صورة الغامرة» | كودجو �إي�شون و�ستيڤ غودمان
عر�ض �أدائي | م�رسح بابل
 10م�سا ًء
«�ضحك» | �أنطونيا بري

اجلمعة  30ني�سان

م�شروع فني | (للت�سجيل يف قبو كني�سة القدي�س يو�سف)
� 11صباحا �إعادة «ال�سماء فوق بريوت :جتوال يف املدينة» جولة  | 1طوين �شكر
عر�ض �أدائي | م�رسح بابل
 4م�سا ًء �إعادة «�ضحك» | �أنطونيا بري
حما�ضرة | م�رسح مونو
 6م�سا ًء
«وح�شة الغبار» | حممد �سويد
عر�ض �أدائي | م�رسح مونو
 8م�سا ًء
«�شيوعيون مثلنا» | فرقة �أوتوليث

ال�سبت � 1أيار

حما�ضرة | م�رسح بابل
� 11صباح ًا «عقد �سماعي» | لورن�س �أبو حمدان
م�شروع فني | املتحف الوطني يف بريوت (للت�سجيل يف قبو كني�سة القدي�س يو�سف)
 1ظهر ًا �إعادة «�سوى �أحد ما ،مل يكن هناك �أحد» | �أ�شكان �سپاهڤند
حما�ضرة | م�رسح بابل
 3ب.ظ.
«مفكرة معكو�سة (�أ�سرار �ص َور مكانية � | »)3ستاري �شاهبازي
حما�ضرة | م�رسح بابل
 5م�سا ًء
«العمارة� ،صمت وازدواجية» | يو�سف طعمه
م�شروع فني | (للت�سجيل يف قبو كني�سة القدي�س يو�سف)
 6م�سا ًء �إعادة «ال�سماء فوق بريوت :جتوال يف املدينة» جولة  | 2طوين �شكر
حما�ضرة | م�رسح بابل
 7م�سا ًء
«ال�ستينات العربية :خيارات لبقية القرن» | عبا�س بي�ضون
حفل مو�سيقي | م�رسح مونو
 9:30م�سا ًء «دقيقة ت�أخري» | رميا خ�شي�ش وربيع مروة

برنامج عرو�ض �أفالم وڤيديو

عر�ضني يوم ّي ًا يف «مركز بريوت للفن» ،ال�ساعة  12ظهر ًا و  7م�سا ًء؛
عرو�ض مع ترجمة �إىل الإنكليزية يف  22،23،24،25،26ني�سان؛
عرو�ض مع ترجمة �إىل العربية يف  27،28،29،30ني�سان.
�آڤي مغربي | « 81 | »Z32دقيقة | مع ترجمة �إىل الإنكليزية والعربية

جتري كل العرو�ض التالية يف مرتوبولي�س �أمبري �صوفيل

الأحد 25 ،ني�سان
 5م�سا ًء

وائل �شوقي | « قناة الريقات  10 | »2دقائق | باللغة العربية مع ترجمة �إىل الإنكليزية
تي ّل روزكن�س | «خرائط ڤيديو :عايدة ،فل�سطني» |  46دقيقة | باللغة العربية مع ترجمة �إىل الإنكليزية

الإثنني 26 ،ني�سان
 7:30م�سا ًء

�شريين �أبو �شقرا | «حلظة �أيها املجد» |  34دقيقة | باللغة العربية مع ترجمة �إىل الإنكليزية
رانيا رافعي | «مد ّونات عن احلب يف كوبنهاغن» |  27دقيقة | باللغة الإنكليزية  ،العربية والدمناركية مع
ترجمة �إىل الإنكليزية

اخلمي�س 29 ،ني�سان

 7:30م�ساءً بوري�س �شارماتز ،دميرتي �شامبال و�سيزار ڤاي�سيي | «متباينات» | ( 23دقيقة )
بح�ضور بوري�س �شارماتز
( 15دقيقة �إ�سرتاحة)
�أپي�شاتپونغ ويرازيثاكول | «�أمرا�ض �إ�ستوائية» | �ساعة و 58دقيقة | باللغة التايالندية مع ترجمة �إىل
الإنكليزية (بالتن�سيق مع مرتوبولي�س �أمبري �صوفيل)

اجلمعة 30 ،ني�سان

 9:30م�سا ًء هارون فاروقي | «�إنغما�س» |  20دقيقة | باللغة الإنكليزية
( 15دقيقة �إ�سرتاحة)
بهمان كيارو�ستامي | «�أن�صاب طهران» |  60دقيقة | باللغة الفار�سية مع ترجمة �إىل الإنكليزية
يلي العر�ض نقا�ش مع املخرج

ال�سبت� 1 ،أيار
 5م�سا ًء

املوحد» | � 3ساعات و 9دقائق | باللغة اليابانية مع ترجمة �إىل
كوجي واكامات�سو | «اجلي�ش الأحمر ّ
الإنكليزية | يلي العر�ض نقا�ش مع املخرج (بالتن�سيق مع مرتوبولي�س �أمبري �صوفيل)

معار�ض
�إعداد وتنظيم �أ�شكال �ألوان
روان �أبو رحمة وبا�سل عبا�س | «عار�ض»
�آيرين �أن�ستا�ص | «هكذا كنت �أتك ّلم ب�صوت يتزايد �إنخفا�ضه وقد �أرعبتني �أفكاري وما كمن وراء �أفكاري»
مروة �أر�سانيو�س | «كل �شيء عن �أكابولكو»
ڤارتان �أڤاكيان | «موجة ق�صرية  /موجة طويلة»
برومربغ و�شنارين | «�شيكاغو»
تفكيك العمارة الكولونيالية | «ع�ش غراب»
جڤديت �إيريك | «م�ساطر ودرا�سات �إيقاعية»
�شهاب فتوحي | «هل ميكن �أن �أتكلم مع املدير؟» | «مفاو�ضات مبا�رشة»
غ�سان حلواين | «ماكينة مر ِبكة :بني الالمعنى والأر�شيف»
�أمل عي�سى | «�أه ًال �أه ًال»
بنغو كرادومان | «�إزاحة الكلمات ال�صامتة»
ح�سن خان | «م�ؤامرة (حوار /انهيار) «
مهى م�أمون | «»2026
كري�ستودولو�س پانايوتو | «مقدمة يف الغياب»
مروان ر�شماوي | «»C60
رائد يا�سني | «دي�سكو الليلة»
�آالء يون�س | «ع�سكر من تنك»

ت�ستمراملعار�ض حتى � 22أيار 2010
يومي ًا ما بني ال�ساعة  12ظهر ًا وحتى ال�ساعة  8م�سا ًء ،و�إ�ستثنائي ًا يوم الأحد  25ني�سان  2010من ال�ساعة  12ظهر ًا �إىل  8م�سا ًء.

�إ�صدارات

فادي عبداهلل | «تواقيع»
ر ّيا بدران | «�إمياءات �صوتية»

م�شروع بحث

كاترين ديركينك-هوملفيلد | «عزيزي الأ�ستاذ»...
منتدى «�أ�شغال داخلية � »5سوف ي�ست�ضيف جناح ًا خا�ص ًا باملن�شورات ،لفنانيني وجمموعات فنية ،يف قبو كني�سة القدي�س
يو�سف من  23ني�سان وحتى �إنتهاء �أعمال املنتدى.
نظر ًا ملحدودية الأمكنة نن�صح باحل�ضورباكر ًا للح�صول على بطاقات دخول.

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.
The Lebanese Association for Plastic Arts, Ashkal Alwan
Attendance is open to all and free of charge.
For further information www.ashkalalwan.org

2010  �أيار1  ني�سان �إىل21 من

 لبنان، بريوت

، مرتوبولي�س �أمپري �صوفيل، قبو كني�سة القدي�س يو�سف، م�رسح مونو:�أماكن العر�ض
، م�رسح د ّوار ال�شم�س، مركز بريوت للفن، احلمامات الرومانية،دوم �سيتي �سنرت
.» «�أ�شكال �ألوان» للفنون املعا�رصة و�أكادميية «�أ�شغال داخلية،م�رسح بابل
 �أ�شكال �ألوان،اجلمعية اللبنانية للفنون الت�شكيلية

www.ashkalalwan.org : ملزيد من املعلومات.الدخول جماين

