
	

	

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  15/1/2017                     بیان صحفي   
 
 

المدینة: بروكسل تستضیف بیروت  2017موسم سیتیزمھرجان   
  

 
مقدمة  

 
فضاءات في  2017شباط/فبرایر 18حتى  2من  الذي یمتدمھرجان "موسم سیتیز: بیروت"  تقدم مؤسسة موسم الثقافیة
.بروكسل البلجیكیة ثقافیة متعّددة في العاصمة یم أعمالھم/ن الفنیة فنان/ة وكاتب/ة وباحث/ة لتقد 25وقد دعت موسم اكثر من -

یتضمن البرنامج حفالت موسیقیة، عروض مسرح ورقص، /ن المتشابھة والمتناقضة مع بیروت المدینة. وروایة تجاربھم
تجمع بیروت بالجمھور البلجیكي. معارض ولقاءات عروض أفالم، تجھیزات فنیة،  

 
الخلفیة  
 .سنة 15ثقافة العربیة في المھجر وفي العالم العربي منذ اكثر من ـ المركز المتنقل للفنون ـ مؤسسة ثقافیة بلجیكیة تھتم بال موسم

الذي تستضیف خاللھا العاصمة األوروبیة بروكسیل  المدن موسممن الفعالیات السنویة للمؤسسة مھرجان "موسم ستیز" أو 
ستقبل ھذه السنة مدینة بیروت.  التي استقبلت موسم خاللھا مدینة تونس، تو 2016عام  ألولىجاح الدورة امدینة عربیة. بعد ن

 ا وعنعبر مبدعیھالمدن العربیة  للتعرف علىللجمھور األوروبي والجالیة العربیة في المھجر ھو فرصة " موسم ستیز"
المعاصرة عبر دنامیة مدنھا. المجتمعات  

 
البرنامج الكامل  

 
| تجھیز فني ومحاضرة 1ـ مدخل إلى بیروت  مجذوبالرأفت   

رافینشتاین    18/02/2017ـ  02 –
17:00 – 02.02.2017 االفتتاح  

محاضرة ال – Kaaitheater – 02.02.2017 – 20:00  
 

والكاتب والفنان، بین الجد واللعب، ویتطلع إلى استخدام تلك التركیبة المتداخلة لتناسب الفضاء  يمجذوب، المعمارالیتنقل رأفت 
العام والخاص على حد سواء. یستكشف كیف یمكننا االرتباط بحقیقة موسومة بالموت والھجرة وقوانین التمییز ضد األجانب، 

لصحیفة األخبار اللبنانیة لمدة سنة.  ا أسبوعیًا بعنوان یومیات الوداعمجذوب عمودً الكتب رأفت  .التي یعتبر تماسكھا بذاتھ فاسًدا
."وتقدم مقاالتھ منظوًرا داخلیًا مثیًرا لالھتمام في وصف بیروت.  وكتب نًصا جدیًدا كتقدیم للمدینة من أجل افتتاح "موسم سیتیز  

" ھو نموذج تجریبي ثاٍن لغرف فندق خان 1" جدیًدا في صالة "رافینشتاین".تجھیزاً مجذوب الوباإلضافة إلى ذلك، یقدم 
الجوال، وھي ُصممت لتكون مضیافة ومتعدیةً في الوقت ذاتھ، وھي أرض خصبة للـ"خیال النشط". بینما یتواجد النموذج 

" حالیًا في معھد ماساتشوستس للتكنولوجیا في كامبردج، ماساتشوستس (الوالیات المتحدة األمیركیة). 0التجریبي األول "  
 
 
 



	

	

  معرض اھد المتناھیة |ـ مش حاتم اإلمام
غالیري رافینشتاین     18/02/2017ـ  02 –

17:00 – 02.02.2017 االفتتاح  
 

حاتم اإلمام لإلقامة في مركز فرانز مسیریل في كاسترلي، وھو باحة عمل مفتوحة لمصممي الغرافیك  دعا مركز "موسم
الوسائط مثل النقش وضغط األحرف أو استخدام القماش في الطباعة والطباعة  لنقاد الطامحین لخلق عمل متعددوالفنانین وا

وشھد شھر  .الحجریة. وفي مكتبة الغرافیك ھذه، یدعى الفنانون إلى استكشاف و/أو إعادة تشكیل االحتمالیات لتطبیقات الغرافیك
النقطي على النحاس في مھرجان "موسم سیتیز". كانون الثاني/ینایر الماضي حاتم اإلمام وھو یجرب تقنیات الخرط والنقش 

وكانت النتیجة سلسلة من المنحوتات بمقاییس عریضة مع ما یدعوه "نحو السؤال حول اجتماع المقیاس والتأطیر". وعبر 
، تبدأ من عمل مركزي یتنامى في كل االتجاھات. ویتموضع عملھ في تات العدیدة، یخلق مشاھد المتناھیةسلسلة من المنحو

نقطة تقاطع بین الواقعیة والتعبیریة التجریدیة، وقد ابتُدَع من المخیلة واالرتجال. ویتأمل حاتم اإلمام العالقة بین الناظر 
دة ."والمنظور إلیھ، والمفاھیم الحاضرة لالستئالف واإلقصاء. ویمكن قراءة مناظیره على أنھا "بورتریھات شخصیة مصعَّ  

تم عرض منحوتات حاتم اإلمام التي صنعھا إبان إقامتھ في باحة معرض "بوزار" في وخالل "موسم سیتیز: بیروت"، سی
غالیري "رافینشتاین".  

 
ـ الدائرة الثالثة، تقاسیم | تجھیز أدائي نانسي نعوس  

Kaaitheater 02.02.2017  
 

صین في الشریعة دینیین ومتخصمبني على مقابالت مع مفكرین إسالمیین وقادة تجھیز أدائي  الدائرة الثالثة، تقاسیم" ھو"
ص والموسیقى علیھ إن ھما مصممة الرقص نانسي نعوس. ویستكشف ھذا المشروع ما یمكن أن یظھر الرق اإلسالمیة، أجرتھا

بالتعاون مع المؤلف  2014في عام  الذي انتجتھ نانسيویعتبر المشروع بمثابة تكملة للدائرة الثالثة ( .لشریعة اإلسالمیةامتثال ل
حول توجھ الفن بشكل عام، وتوجھ الرقص والموسیقى بشكل خاص، من منظور الشریعة  التي تساءلوسیقي وائل قدیح)، والم

مصممة رقص وراقصة وممثلة. وتجد في الرقص طریقتھا في معالجة المواضیع االجتماعیة  نانسي نعوس .اإلسالمیة
عوس درست ن .مالھا من األحداث والتطورات الراھنة في العالم العربيوالسیاسیة والثقافیة والدینیة والسایكولوجیة. وتستلھم أع

؛ وقد أخذت االسم من عدد الكیلومترات التي تفصل بین المدینتین اللتین CORPS 4120في بیروت، وباریس. وتدعى فرقتھا 
شكال شخصیتھا.   

 
| تجھیز صوتي تفاعليـ حدائق تحكي  تانیا الخوري  

Kaaitheater 03 > 10.02.2017  
 

. وبما أن إقامة جنازة رسمیة كانت تستدعي أن سوریة، مات العدید من الناشطین في لثورة، وتحولھا إلى حرب جاریةإبان قیام ا
ابتدعت تانیا   .یقوم ذوو الضحایا بتبرئة نظام األسد من المسؤولیة، اختار كثیرون دفن جثامین ضحایاھم في حدائق بیوتھم

ً ، مستوى الدوليالت الكثیر من االستحسان على الخوري، التي نال تعرض فیھ لعشرة متفرجین، عشر قصص تجھیزاً صوتیا
ھو عمل عن حدائق تحكي  لمدنیین قتلوا، قصص أعادت الفنانة بناءھا وتجمیعھا بعنایة مع عائالت الضحایا وأصدقائھم. 

ھوال أفعال النظام، بینما یحافظ األحیاء على ھویات التواصل بین األحیاء واألموات. حیث یحمي األموات األحیاَء من أ
.األموات  

. وھي كذلك، مؤسسة مشاركة عروض األداء الحيو التجھیزاتبیروت ولندن، وتبدع مجموعة من  بینتقیم تانیا الخوري 
خالل مھرجان "موسم سیتیز: بیروت". للتصریح" "ال شيء  عرض لھایدیكتافون، والتي ساللمجموعة   

 
ـ الدولة الزائلة | عرض مسرحي بورجیليلوسیان   

Kaaitheater 03 04.02.2017 و  
 

جورج بیكو،  والدبلوماسي الفرنسي فرانسوا، مارك سایكسالدیبلوماسي البریطاني الحرب العالمیة األولى، وضع  خالل
خارطة الشرق األوسط. وأعادا رسم حدود الدول في المنطقة في اجتماع سري. وظلت تبعات ذلك التقسیم حتى یومنا ھذا. في 

بورجیلي رسم المشھد، ولكن ھذه المرة مع العلم بما حدث في إقلیم بالد الشام في األعوام المئة  لوسیان"الدولة الزائلة"، یعید 
السابقة.  



	

	

"ھل سیمر العرض أم ال؟" مسرحیتھ كتب  ،2013 عامللمسرح، ویحاول معارضة الرقابة في لبنان.  یان بورجیليسیكتب لو
أثار احتجاًجا شعبیًا واسًعا. وترشح بورجیلي لجائزة حریة ما ، ومنعت الحكومة اللبنانیة عرضھ، بجرأةالرقابة انتقد الذي 

في مركز باربیكان في لندن.   2014التعبیر عام   
شخًصا من الحضور في رحلة آسرة. 30مجموعات متعاقبة من نحو  ،"الدولة الزائلة" التفاعلي،ویأخذ العرض   

 
ـ ال یتخللھ دماء | عرض أداء ترا سرحالب  

Kaaitheater 04.02.2017و 03 ـ  
 

صفین من الكراسي. ویتواجد في الغرفة كامیرا، وجھازا كمبیوتر محمول، وكشافات  بیضاء تحتويالدعوة مفتوحة إلى مساحة 
ً  25، الذي یمكن لـ التفاعلي ضوئیة. في ھذا العرض ترا سرحال دقیقة صمت عدة المشاركة فیھ، تطلب فنانة األداء بفقط  شخصا

یة أنحاء العالم. وبإدخال الصمت، وتكراره، في مرات، حداًدا على أرواح ضحایا المجازر التي ارتكبت في الشرق األوسط، وبق
، ویواجھ مع نظرة ینجثامین لضحایا مجھوللالعرض، تخلق بیترا مساحة للحداد والتذكر. و"یجبر" الحضور على حداد جماعي 

إلى اآلخر وإلى استحالة المصداقیة.  
دیكتافون، التي الفي مجموعة  مؤسس عضو. وھي أیًضا العروض العدید منصنعت ترا سرحال في لبنان ولندن، وقد درست ب

."موسم سیتیز: بیروت"في مھرجان بعرض آخر شاركت ت  
 

ـ تاریخ لبنان عبر اعمال فنّانیھ وفنّاناتھ | محاضرة  سیرین فتوح  
Kaaitheater 03 04.02.2017و  

  
تقود سیرین فتوح الحضور عبر مقطع من تاریخ لبنان على أساس اختیارات شخصیة وأعمال فنیة وأفالم. وتركز على ثالث 

، والھجوم 2005لحظات محددة: نھایة الحرب األھلیة في لبنان في التسعینیات، والھجوم على رئیس الوزراء األسبق عام 
رت سنوات الصراع في لبنان على الفنون. وقد خبر فتوح في عملھا، كیف أثّ وتظھر سیرین  .2006اإلسرائیلي على لبنان عام 

؛ وحتى إن لم یختاروا العمل على الموضوع بشكل في مرحلة المراھقةبالدھا الحرب وھم الكثیر من الفنانین المعاصرین في 
عد الحرب. وقد خلق الغیاب الكامل كذلك عن ازدھار الفن المعاصر ب عمالھم بطابع سیاسي. ویخبرنا عملھاواع، فقد تمیزت أ

تعیش سیرین فتوح وتعمل في بیروت وباریس، حیث  كبیرة للتجریب. إمكانیاتألسواق الفنون، أو المراكز الثقافیة التجاریة 
. 2015في السوربون عام حول موضوع العرض نفسھ، دافعت عن رسالة الدكتواره   

 
فیدیوـ ال شي للتصریح | تجھیز  دیكتافونالمجموعة   

Kaaitheater 03 04.02.2017و  
  

ً دیكتافون عملھا الستكشاف السكة الحدیدیالتحضر مجموعة  ، مستلھمة عملھا من الخریطة ة غیر المستخدمة في لبنان حالیا
، في رحلة كان یمكن قطعھا المنورةالقدیمة للشرق األوسط، والتي تظھر سكة حدیدیة عابرة للحدود، تصل بین دمشق والمدینة 

محطة قطار  بدًءا من بیروت، ویجدن ،األعضاء الثالثة لھذا البحث والعمل الفني أثر طریق مختلفبع كل من یت دون فیزا.من 
قدیمة، إحدى تلك المحطات التي أھملت، وغیرھا من تلك التي تحولت في وقت من األوقات إلى قواعد عسكریة، أو حتى إلى 

بین البلدان المتجاورة، وفي العالم العربي.وسألة أھمیة الحدود في لبنان، مللتصریح ال شيء یطرح عرض غرف تعذیب.   
تعرف مجموعة دیكتافون بمشاریعھا التي تتناول العالقة بین اإلنسان، والمدینة، والفضاء العام.  

 
ـ جغرافیات | تجھیز فیدیو شاغیغ آرزومانیان  

Kaaitheater 03 04.02.2017و  
 

لبنان وفرنسا. ھرب أجدادھا وھم أطفال من قریتھم األصلیة  شاغیغ آرزومانیان بین الشابة ةاللبنانیمخرجة األفالم  وتعملتعیش 
. وفي الذكرى المئویة لتلك األحداث العنیفة، تسافر آرزومانیان في إثر 1915بورونكیسال إبان اإلبادة الجماعیة لألرمن عام 

عن أماكن وتاریخ شعبھا المھّجر. أقدام أجدادھا إلى البلد التي لم تعش فیھ قط، وتبحث  
القصة، ھذا المنفى بكل تراكماتھ، من األسماء، والقصص، والرحالت، والصور ُسلِّم إلیھا  ، تروي لنا"جغرافیات"عملھا في 

ویتخذ إرثھا األرمني أبعاًدا أسطوریة، لتعید نقشھ في المكان المعاصر على شكل قصاصات، من الحكایا والقصص المتناقلة. 
سھول األناضول. ومن تركیا، یجترح المنفى طریقھ إلى  وتقصدًدا مع األرض" "صار الركام متوحّ  لغریب عن ماضیھ.ا



	

	

یافا... وتتحول خریطة ھذا المنفى إلى نجود ملونة  ثمبیروت. ویبقى أعضاء العائلة في القاھرة، وتستمر الرحلة إلى دمشق، 
بكثیر من التدریجات واألنماط، ملحمة مجّمعة من تجارب فردیة.  

 
  عرض أداء / محاضرة | رطوني شك

Kaaitheater 05.02.2017  
 

. ومنذ ذلك 1999العام إلى  اول تدّخل لھ في الحیزفي بیروت. ویرجع  والكاتب والفنان، يكر، المعمارطوني ش ویعملیقیم 
الكثیر من األعمال، التي دل كل منھا على قدرة نقدیة إلى جانب القدرة الشعریة. وكان للصراعات العدیدة التي  قدمالحین، 

ر إلى موضوع المقاومة الرمزیة، التي حولھا شك إذ أدت إلى أشكال جدیدة من ، أثٌر مدمر،المنطقة التي ینتمي إلیھاحدثت في 
ھ التحدید، اھتم بتقالید اإلیدیولوجیات واألساطیر التي غذت أو ناھضت الفكر اللیبرالي. وقد ظھرت أعمالھ في أبحاثھ. على وج

" و "البینیال الحادي عشر في الشارقة".6والمھرجانات العالمیة، بما فیھا "نقطة اللقاء  الفعالیاتالعدید من   
ادل آدم، لیلیث، المرأة األولى على األرض، وظھور ، ویستكشف أسطورة معKaaistudiosیقدم محاضرتھ/عرضھ في 

األبجدیة. ویربط القصتین باألثر المدمر لألحداث السیاسیة الراھنة.  
 

ـ جوغینغ | عرض مسرحي حنان الحاج علي  
BOZAR 10.02.2017  

 
من ال یعرفني بعد، فسوف أولئك الذین یعرفونني، سیجدون أنھم ال یعرفونني، أما ، تحذر حنان الحاج علي: "عرضھافي بدایة 

في لبنان، وإن المسرح السیاسي المسرح ودعاة واحدة من أشھر وجوه  حنان الحاج علي تزالال  یلعن الیوم الذي قابلني فیھ".
دور زوجة وأم تمارس الھرولة كل  مؤدیة ،وتأخذ المشاھد في مونولوجھا جوغینغ. الیوم قد تجاوزت الخمسین من عمرھا تكان

إلى شوارع بیروت وإلى أحالمھا، ورغباتھا وخیبات أملھا، والشخصیات التي  ،شاشة العظام، والسمنة، واالكتئابیوم لتجنب ھ
اللذین ، یبدو أن للھرمونین لتعمر وتعید اإلعمار لتدمر ولعادة الھرولة الیومیة تأثیر متناقض. وأمام خلفیة مدینة تدمر تمثلھا.

، تقدم حنان الحاج علي نًصا متعدد في جوغینغ یفرزھما الجسم أثناء الھرولة، الدوبامین واألدرینالین، آثار بناءة وھدامة كذلك.
. السیاسيال یخشى یتحاشى الشخصي وال ، المستویات  

 
ـ ربیع | سینما فاتشي بولغورجیان  

BOZAR – 08.02.2017  
 

عمى، في قریة صغیرة في لبنان. تتعقد حیاتھ حین یقدم طلبًا للحصول على جواز سفر، لیكتشف األشاب ال يمغنالیعیش رابح، 
أن ھویتھ مزیفة. وأثناء تجوالھ في أرجاء أریاف لبنان باحثًا عن سجل لمولده، یقابل أشخاًصا ممن ھم على ھامش المجتمع، 

یرة عن ھویتھ. یواجھ أمة دون أن یتمكن من روایة ویحكون قصصھم، ویفتحون في ذھنھ أسئلة جدیدة ویعطونھ دالالت صغ
.القصة ال من وجھة نظره وال من وجھة نظرھا  
قسم الدراسات العلیا السینمائیة في ماجستیر في الفنون الجمیلة، من . یحمل شھادة فاتشي بولغورجیان مخرج سینمائي لبناني

في المقدمة في مھرجان كان السینمائي، كجزء من برنامج  ،"العمود الخامس" ،جامعة نیویورك. وحلت أطروحتھ في الجامعة
Cinéfondationفي أسبوع النقاد في مھرجان كان السینمائي، م اختیار فیلمھ األول "ربیع، ونالت جائزة المركز الثالث. وت "

وفي مھرجان الروشیل السینمائي.    
 

ـ الجبل وأرض مجھولة | سینما بغسان سلھ  
BOZAR 11.02.2017  

 
بیروت في الوقت الحاضر، مدینة دمرت سبع مرات، وأعید بناؤھا عدد المرات ذاتھ. مدینة في حالة دائمة من  ـ أرض مجھولة

الرئیسیة في الفیلم، ثریا، وكذلك لیلى وطارق وندیم وحیدر. تماًما مثل الشخصیةاإلعمار، والتحول،   
 

األربعین من عمره، حقائبھ ویتوجھ إلى المطار مع صدیق. ورغم بحلول اللیل على بیروت، یحزم فادي، رجل في الجبل ـ 
إعالنھ عن نیتھ في ترك البلد لمدة شھر، إال أنھ یستأجر سیارة لحظة وصولھ إلى المطار، ویتخذ الطریق الجبلیة الرئیسیة باتجاه 

الحدود الشمالیة.  



	

	

ة من السیناریوھات، إلى جانب أعمالھ في صناعة . ویشترك في كتابة مجموعالعاصمة السنغالیة داكارولد غسان سلحب في 
، اختیرت جمیعھا في مختلف المھرجانات العالمیة.أفالم روائیة طویلةاألفالم. وقد أخرج ستة   

 
أمسیة أدبیة|  إلیاس خوري / إیمان حمیدان / ھدى بركات  

BOZAR 09.02.2017  
 

، لمدة ثمانیة أسابیع في بروكسل، تلبیة لدعوة باسا بورتا عدة تقیم ھدى بركات، الكاتبة الحاصلة على جوائزـ  ھدى بركات
. في باسا بورتا Found in Translationبرنامج ، تتحدث مع مترجمین من العربیة إلى الھولندیة ضمن اوأثناء إقامتھ. وموسم

الكتاب من أعمالھم، وسیقرأ . یمان حمیدانإلیاس خوري، وإكل من  BOZARوسینضم إلیھا في ھذه األمسیة األدبیة في 
.أمسیة تمثل نقطة التقاطع بین األدب والسیاسة ، فيویتحدثون عن أثر المدینة في كتاباتھم  

األدب الفرنسي بركات درست . ، كاتبة لبنانیة، تكتب الروایات والقصص القصیرة والمسرحیات1952ھدى بركات، من موالید 
 1985، وظھر أول عمل لھا عام 1989 عامفي باریس منذ تعمل . تقیم وفي بیروت، وعملت كمدرسة ومترجمة وصحفیة

وانضمت إلى القائمة . ونال عملھا العدید من الجوائز العالمیة، منھا جائزة نجیب محفوظ". الثائرات"كمجموعة قصصیة بعنوان 
.واإلسبانیةفرنسیة ترجمت أعمالھا إلى الھولندیة، واإلنكلیزیة، وال. األصغر للترشح إلى جائزة مان بوكر العالمیة  

. ھات، كاتبة وصحفیة لبنانیة، تكتب الروایات والقصص القصیرة والسیناریو1956إیمان حمیدان، من موالید  ـ إیمان حمیدان
درست إیمان علم االجتماع واألنثروبولوجیا في الجامعة األمیركیة . وتكتب بانتظام في صحف لبنانیة وعربیة ومجالت ثقافیة

. في جامعات أمیركیة وأوروبیة عن الشرق األوسط وعن حقوق المرأة العربیة. حالیًا، تلقي حمیدان محاضرات في بیروت
منظمة غیر وھي ، "الراوي"، أسست 2008وفي عام . تدرِّس في ورشات عمل للكتابة اإلبداعیة باللغتین اإلنكلیزیة والعربیة

جمعیة لكتاب عالمیین  وھي ،PEN Lebanon، شاركت في تأسیس 2012 عاموفي . ربحیة تدعم الثقافة والمواھب اللبنانیة
.. تتنقل حمیدان بین باریس وبیروتتدافع عن حریة التعبیر وتقدم المساعدة للكتاب المضطھدین  

ویعتبر واحًدا . أعالم لبنان المعروفین على نطاق واسع عربیًا وعالمیًا، ھو من 1948لیاس خوري، من موالید ا ـ لیاس خوريا
من عائلة مسیحیة في شرق بیروت، حیث یعیش إلى خوري  . ینحدراتالصراعتعمھا في منطقة  ناقدینوال المعلقینمن أھم 

ویتضمن . األدب العربي منذ السبعینیات علىوضع ھذا الناقد الرائد المنخرط في المجتمع بصمتھ . یومنا ھذا في بیت أبي جده
.وثالث مسرحیات وسیناریو لفیلم فكریةكتب  ةأربعروایة، و ةإحدى عشر نتاجھ  

| نقاش فواز طرابلسي / جورن دي كوك / دیاب أبو جھجاه  
BOZAR 11.02.2017  

 
درس العلوم السیاسیة في جامعة لوفان الكاثولیكیة، في لوفان . ، كاتب وصحفي وناشط1970من موالید لبنان ـ  دیاب أبو جھجاه

 Dagboek، )بین عالمین( Tussen twee werelden . ومن أعمالھاالتحاد العربي األوروبي، أسس 2000عام . ال نوف
Beiroet Brussel )مذكرات بیروت بروكسل( ،De Stad is van ons )والعمل المثیر للجدل )المدینة لنا ،Pleidooi 

voor radicalisering )اندارد، وھو رئیس حركة الحقوق ویكتب زاویة أسبوعیة في صحیفة دي ست). ذریعة للرادیكالیة
. Movement X: المدنیة   

دي ستاندارد ودي فولكسكرانت صحف  منطقة الشرق األوسط لصالح مراسًال عن، یعمل 1971من موالید ـ  جورن دي كوك
وإلى جانب عملھ . ، بعد تھجیر قسري من مكان إقامتھ السابق في دمشق2011في بیروت منذ . یقیم وتراوف ودیر تاغیسبیغل

 Arabische Lente, een reisو) فجر العرب( Arabische Dageraadالصحفي، كتب كذلك كتابین عن العالم العربي، 
tussen revolutie en fatwa )ویعمل في الوقت الحالي على كتاب عن لبنان ). الربیع العربي، رحلة بین الثورة والفتوى
. ألولىوبالد الشام إبان الحرب العالمیة ا  

والحركات  ةالسیاس كتب بكثافة حول ،بیروت فيفي الجامعة األمیركیة  علوم السیاسیةالتاریخ وال مدّرسـ  فواز طرابلسي
ترجم العدید من )، كما 2007(الحدیث تاریخ لبنان  ، منھالھ العدید من المؤلفات. االجتماعیة والثقافة العامة والتاریخ العربي



	

	

العربیة، منھا أعمال إدوارد سعید، وكارل ماركس، وجون رید، وأنطونیو جرامشي، وإسحق دویتشر، وجون الكتب إلى اللغة 
.بیرغر، وإیتیل عدنان، وسعدي یوسف  

موسیقى|  شریما خشی  
BOZAR 11.02.2017  

 
للموسیقى العربیة الكالسیكیة.  ةالمعاصر مقاربتھافي الوقت الحاضر، بفضل  أبرز المغنیات اللبنانیاتریما خشیش واحدة من 

أسلوبًا من الموسیقى یجمع األفضل بین لتطور معھم الموسیقیین الھولندیین،  ألمعمن  ، مع عدد1997عام ، منذ ریماعملت 
عالمین: األصوات واإلیقاعات الخاصة في الموسیقى العربیة التقلیدیة مع التناغم واالرتجال المركب اللذین یمیزان الثقافة 

موسیقیة األوروبیة.ال  
وبلجیكا. یمثّل األلبوم انعكاًسا ساخًرا  ھولندافي أرجاء تجول بھ حالیاً الذي  ،مؤخًرا ألبومھا السادس "وشوشني"خشیش أطلقت 

الثورة والحب.والدین والحرب وللقضایا الراھنة التي تحتل ذھنیة جیل الشباب العربي: الھجرة   
 

موسیقى| دي جاي سیلیكتا عربي  مالیكا / دجوني مادنس / تونینو /  
Botanique 16.02.2017  

 
و"تحت األرض" بإعداد برنامج موسیقي  I.a. CNNتالٍق بین بروكسل وبیروت: بدعوة من "موسم"، قام "رایفال" من فریق 

لفنانین من بروكسل ولبنان.  
والسول، لكنھ أصبح شغوفًا حقًا بالموسیقى حین اكتشف الھیب  مع موسیقى الریغي والروك DJ Selecta Arabeeى تربّ 

معھ إلى  DJ Selecta Arabeeیصحب دعوة إلى اختبار رحلة عبر تاریخ الموسیقى.  عینة من موسیقاهكل  وتمثلھوب. 
"بوتانیك" سجًال لرحالتھ، ال یرویھ من خالل الصور، بل من خالل روائع موسیقیة.  

طور معھا تقنیات التي ، Tra quants d'Artلھیب ھوب اار ألنطوان الحاج، وھو عضو في مجموعة تونینو ھو االسم المستع
ألحانًا آسرة من عملھ وكلماتھ على أسلوب الجاز.  Entre Tempsزمان" في مجموعتھ الجدیدة، "بین األإیقاع الخاصة. نسمع   

اللبناني، األسلوب التقلیدي تفریدة أصیلة، عبر إدخال إیقاع عربي جوني مادنس، مقلد اإلیقاعات الموسیقیة الفرنسي دیعطي 
سریع، مع الكثیر من المرح في عروضھ.  

عاًما من النجاح الموسیقي، تأتي  14عاًما. وبعد  16عملت مالیكا، الفرنسیة اللبنانیة كذلك، على تطویر حرفتھا منذ كانت بعمر 
م ومّزي.ملكة الھیب ھوب إلى بروكسل، مع رفیقیھا إسال  

 
ـ غرام وانتقام | عرض بصري موسیقي میرزا الریس بیك و  

Vaartkapoen 18.02.2017  
 

ھو مشروع لرائد الھیب ھوب اللبناني ریس بیك، وفنانة البصریات رندة میرزا. یعد العمل انعكاًسا موسیقیًا  "غرام وانتقام"
أنماط وجمالیات  معالمحبوبة، عبر تكییفھا القدیمة ألغاني واألفالم العربیة إحیاء اللھویة والثقافة المزدوجة، تھدف إلى 

الموسیقى المعاصرة. ھو بمثابة التحیة إلى مطربي القرن العشرین الكبار، مثل أم كلثوم، وعبد الحلیم حافظ، وصباح، وغیرھم.  
لموسیقى التقلیدیة الشرقیة.، مع ااإللكترونیة ما أنتجتھ الموسیقىإیقاعات ھو اجتماع  "غرام وانتقام"  

 
 

مدیرة مشاریع موسم في لبنان:   
جولیان عرب   

a.geoliane@gmail.com  
 

لمزید من المعلومات:   
www.moussem.be  

للحصول على صور عالیة الدقة:   
https://goo.gl/rzEc4c  

 
 


