ستة فنانين في فعالية لقاء مع فنان في مهرجان الرقص على الحافة
أعلن مهرجان الرقص على الحافة ومؤسسة اتجاهات -ثقافة مستقلة عن أسماء ستة فنانين عرب وافدين إلى
أوروبا سيقومون بتقديم مشاريعهم الفنية الحالية ضمن فعالية لقاء مع فنان ضمن إطار الدورة السادسة من
المهرجان المنعقدة في هولندا من  8وحتى  18تشرين الثاني /نوفمبر  .2017تسعى الفعالية إلى الترويج
ألعمال الفنانين المشاركين من خالل إعطائهم الفرصة والمنصة الستعراض أعمالهم وتجاربهم وتطوير
مشاريعهم وعرضها على جمهور عام ومتخصص بهدف تطويرها ،كما يقدم مساحة للتشبيك فيما بينهم.
تنعقد الفعالية يوم  13تشرين الثاني /نوفمبر  2017من الساعة العاشرة صباحاً وحتى السادسة مساء في
مركز .Het Huis Utrecht
الفنانون المشاركون:
محمد أبو لبن (سوريا /ألمانيا)
مي سعيفان (سوريا /ألمانيا)
محمد دبيان (سوريا /ألمانيا)
محمد الديب (مصر /هولندا)
أميرة شبلي (تونس /فرنسا)
مريم ح ّ
مود (لبنان /ألمانيا)
لالطالع على السير الذاتية للفنانين ولمزيد من التفاصيل حول الفعالية يرجى الضغط هنا.
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تأتي هذه الخطوة في إطار سعي اتجاهات نحو خلق أطر عمل مرنة وف ّعالة تستهدف الفنانين من المنطقة
.ً في المهجر وأوروبا تحديدا، بما فيهم الفنانين السوريين والفلسطينيين السوريين،العربية
 أحد،كما يتضمن برنامج المهرجان عرضاً لعرض بطاقة إلى أتالنتس من إخراج لينا عيسى وميار ألكسان
 وهو عرض أدائي وتجهيز سمعي بصري عن عالقة اإلنسان،المشاريع الحاصلة على دعم برنامج مختبر الفنون
. لمعلومات أكثر عن مشاركة العرض يرجى الضغط هنا.والجسد بالبحر في إطار حسي تفاعلي وتاريخي

Six Artists Participating in Meet the Artist event at Dancing on the Edge

Festival

Dancing on the Edge Festival and Ettijahat-Independent Culture have announced the names of six
Arab artists, currently living in Europe, who will present their recent artistic projects at the Meet the
Artist event as part of the festival's 6th edition, which will be held in the Netherlands on November
8 – 18, 2017. The event aims to promote the works of participating artists by allowing them the
opportunity and the platform to showcase their work and experiences, as well as to develop their
projects and present them to a general and specialized audience. It also provides space for
networking among the artists themselves.
The event will take place on November 13, 2017 from 10 am to 6 pm at the Het Huis Utrecht
Center.
Participating artists:
Mohammed Abu Laban (Syria / Germany)
Mai Saifan (Syria / Germany)
Mohammed Debian (Syria / Germany)
Mohamed El-Deeb (Egypt / Netherlands)
Amira Shibli (Tunisia / France)
Maryam Hammoud (Lebanon / Germany)
To view the artists' biographies, and for more information about the event, please click here.
This step comes as part of Ettijahat's efforts to create flexible and effective frameworks targeting
artists from the Arab region, including Syrian and Syrian Palestinian artists in the diaspora and
Europe in particular.
The program also includes a performance of the play A Ticket to Atlantis by Lina Issa and Mayar
Alexan, which is one of the projects supported by the Laboratory of Arts program. It is an
audiovisual performance that explores the relationship between humans and the sea through an
interactive and historical framework. For more information about the performance, please click
here.
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 ينطلق بمشاركة من اتجاهاتBorderline Offensive مشروع

 ويستهدف2020 و2017  الذي يمتد بين عاميBorderline Offensive تشارك اتجاهات بتنظيم المشروع الفني
 حيث يهدف المشروع، فناناً من أوروبا ومن الفنانين الوافدين الجدد إليها من مناطق مختلفة من العالم20 حوالي
.إلى طرح تساؤالت حول مفاهيم المجتمع والفن والحدود والصور النمطية الجاهزة والرقابة وحرية التعبير وغيرها
،2017 أكتوبر/ تشرين األول20 و16  بينBorderline Offensive ومن المقرر انعقاد االجتماع االفتتاحي لمشروع
 وسيعمل مدراء ثقافيون وفنانون.House of Humour and Stairs  في متحف،وذلك في مدينة غابروفو في بلغاريا
 تحضيرًا لتنفيذ أنشطة، ويتبادلون معارفهم وأفكارهم،من سبع دول أوروبية وخمس دول من الشرق األوسط م ًعا
 وذلك، ولتطوير بيان فني واستراتيجيات فنية للجمهور وللتنمية االجتماعية،المشروع خالل السنوات المقبلة
 على التعامل مع األسئلة الصعبة التي، والفن الساخر تحدي ًدا،لتحقيق هدف أكبر هو استكشاف قدرة الفن
. ولنشر التفاهم والتماسك بين المجتمعات العالمية المختلفة،يفرضها الصراع بين الثقافات في أوروبا والعام
.تشارك اتجاهات مع هبة األنصاري أحد مستفيدي برنامج مختبر الفنون

The Borderline Offensive project launches in association with Ettijahat
Ettijahat-Independent Culture will participate in organising the Borderline Offensive art project,
spanning over 2017-2020, and targeting about 20 artists who are European or live in Europe. The
project aims to pose questions about many concepts, including community and arts, borders,
stereotypes, censorship, and freedom of expression among others.
Borderline Offensive's kick-off meeting will take place between the 16-20 of October 2017, in
Gabrovo, Bulgaria, at the museum House of Humour and Satire. Cultural managers and artists from
7 European and 5 Middle Eastern countries will work together, exchange knowledge and ideas, to
prepare the implementation of the project activities in the coming years, and to develop an artistic
manifesto and strategies for audience and social development, all with the bigger purpose of
exploring the power of art and humour to deal with the difficult questions posed by intercultural
conflicts in Europe and the world, in order to promote understanding and cohesion between
different global communities.
Hiba Ansari, one of the beneficiaries of the Laboratory of Arts programme, will representEttijahat.
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إعالن أسماء الباحثين المقبولين في الدورة الخامسة من برنامج أبحاث

أعلنت اتجاهات -ثقافة مستقلة عن أسماء الباحثين الشباب المقبولين ضمن إطار الدورة الخامسة من
برنامجأبحاث :لتعميق ثقافة المعرفة بدعم كل من ميمتا :المركز النرويجي للثقافة والفنون ومؤسسة الجبل
التركوازي.
قامت لجنة التحكيم ،والتي تألفت من السيدة سراب أتاسي ،السيد فاروق مردم بيك ،الدكتور حسان عباس،
باختيار  15بحثاً من أصل  80استمارة صالحة للتحكيم استلمتها اتجاهات بتاريخ  27آب /أغسطس  2017وهو
الموعد النهائي الستقبال طلبات التقدم.
الباحثون المقبولون في الدورة الخامسة:
أروى شرف الدين /تحوالت الجغرافية الثّقافية للمدن "حالة دراسيّة  -دمشق الكبرى"
آلينا عويشق /معنى المنزل لدى الشباب السوريون في بيروت
ّ
السوريين في الفترة ما بين 2017-2011
بسمة شيخو /دالالت الحرب في أعمال الفنانين
تالة الشامي ولجين حليمة (بحث مشترك) /االستثمار الثقافي لإلرث الصناعي في مدينة دمشق  -حالة
دراسية :معمل اإلسمنت
حسام الحسون /التركمان السوريون في المنفى التركي  -دراسة إلشكاليات الهوية الثقافية عقب األزمة
السورية 2011
ديمة نشاوي /خيوط األمل  -صناعة األغباني
رنا الشيخ علي /عسكرة المجتمع السوري :مظاهرها وأثارها على الحالة االجتماعية والثقافية
زينة شهال /الحرف الدمشقيّة في أتون الحرب :الحرف القماشيّة نموذجاً
سلطان جلبي /أدلجة الغناء "دراسة األنماط الغنائية ودروها في الصراع السوري"
عال الشيخ حسن /حرف يدوية سورية (سبيل للعيش)
غيث الش ّعار /في الخلفيات الثقافية للهويات الموسيقية السورية الناشئة
مريم سمعان /دور مسرح الدمى كأداة فنية في التغيير الثقافي الذي يشهده المجتمع السوري
مصطفى السكاف /االستجابة المؤسساتية إلدارة أخطار التراث الثقافي المادي السوري
مصطفى أكثم سليمان /صورة الثورة في المسرح السوري في ستة أعوام (عنوان مبدئي)
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 الوظائف االجتماعية والثقافية للطّعام السوري وتحوالته في زمن الحرب/نور أبو فرّاج
.لالطالع على توصيف األبحاث المختارة يرجى الضغط هنا

 تعميق: "يسعى برنامج أبحاث:يقول فاروق مردم بيك – عضو لجنة التحكيم في الدورة الخامسة من البرنامج
 تلتزم في،ثقافة المعرفة إلى تشجيع الباحثين السوريين في الوطن والمهجر على إعداد دراسات موضوعيّة
ّ
ّ  وذلك في ك،تصميمها وتوثيقها وتحريرها أصول البحث العلمي
 و ُيواكب.يختص بالشأن السوري
ل ما
ّ ويعتز.فريقاتّجاهات عملهم في جميع مراحله و ُيساعدهم على استكماله بحيث يستوفي شروط النشر
ً أثمرت بحوثا،ة نادرة للتدرّب
ً البرنامج بأنّه أتاح خالل السنوات الخمس الماضية لعشرات الباحثين والباحثات فرص
ّ تُغني معرفتنا بالمجتمع السوري وتراثه الحضار
."ي وثقافته الحيّة
، يقوم برنامج أبحاث بتنفيذ مرحلة تدريبية للباحثين المقبولين بإشراف باحثين مختصين،في خطوته الالحقة
. قبل أن يتفرّغ الباحثون إلنجاز أبحاثهم، في بيروت2017  نوفمبر/وذلك خالل شهر تشرين الثاني
ّ في نهاية ال
 على أن. تقوم اتجاهات بنشر مجموعة من األبحاث المنجزة، وبنا ًء على تقييم لجنة متخصصة،دورة
.يعتمد هذا النشاط بالكامل على تقييم سوية األبحاث

Announcing the Names of Researchers Accepted under the Fifth Edition
ofResearch: To Strengthen Culture of Knowledge
Ettijahat– Independent Culture has announced the names of young researchers accepted under the
fifth edition of Research: To Strengthen Culture of Knowledge programme, which is supported by
Mimeta - Centre for Culture Sector Development and Arts Cooperation and Turquoise Mountain
Foundation.
The judges' panel, composed of Ms. Sarab Atassi, Mr. Farouk Mardam Bek, and Dr. Hassan Abbas,
has selected 15 research papers out of 80 valid application forms received by Ettijahat up to August
27, 2017 – the deadline for receipt of applications.
Researchers accepted under the fifth session are as follows:
Alina Oueishek The Meaning of Home for Syrian Youth in Beirut
Arwa Sharaf Al Dein Geo-cultural Transformations of Cities: Case Study-Greater Damascus
Bassma Shaikho Signs of War in Syrian Artists’ Work in 2011-2017
Dima Nachawi Threads of Hope: Manufacturing Agahabani
Ghaith Al Shaar On the Cultural Backgrounds of Emerging Musical Identities in Syria
Hussam Al Hassoun Syrian Turkmens in Turkish Exile: Problems of Cultural Identity After the Syrian
Crisis in 2011.
Maryam Samaan The Role of Puppet Theatre as an Artistic Tool in the Cultural Change the Syrian
Society is Undergoing
Mostafa Alskaf Institutional Response to Management of Threats Posed to the Syrian Material
Cultural Heritage
Moustafa Suleiman The Revolution’s Image in Syrian Theatre Over Six Years
Nour Abofarraj The Social and Cultural Functions of Syrian Cuisine and Its Shifts in Times of War
Oula Sheikh Hassan Syrian Handicrafts: A Way to Make a Living
Rana Alsheikh Ali The Militarisation of the Syrian Society: Manifestations and Effects on Society and
Culture
Tala Al Shami and Lujain Halimeh Cultural Investment of Industrial Heritage in Damascus: Case
Study-Cement Factory
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Sultan Jalaby Ideolisation of Songs: Song Genres and Their Role in the Syrian Conflict
Zeina Shahla Damascene Crafts in Times of War: Case Study – Textiles
To view a description of selected research papers, please click here.
Mr. Farouk Mardam Bey, member of the judges panel under the programme's fifth edition, said:
"Research: To Strengthen Culture of Knowledge programme seeks to encourage Syrian researchers
in Syria and abroad to prepare objective research papers that are committed to the principles of
scientific research in terms of their design, documentation and editing when covering all matters
relating to the Syrian issue. Ettijahat's team is keeping track of the researchers' work at all stages
and helps them complete their work to meet the publishing requirements. The programme is proud
that it has allowed over the past five years a rare opportunity for dozens of male and female
researchers to receive the needed training, which has yielded research papers that enrich our
knowledge of Syrian society, its cultural heritage and its living culture."
In its next step, Research: To Strengthen Culture of Knowledge programme will organize a training
course for accepted researchers under the supervision of specialized researchers. The training
course will take place during November 2017 in Beirut, before researchers become fully dedicated
to completing their research.
At the end of the training course, and based on an evaluation made by a specialized
committee,Ettijahat will publish a number of completed research papers. The publication will
depend entirely on the evaluation of the completed research papers.

 جماليات يمليها الموقف األخالقي:الفيلم الوثائقي السوري
 جامعة جنيف، طالب دكتوراه،بقلم نيكوال أبيت

 سلسلة من مقاالت الرأي بأقالم، ضمن برنامج أولويات العمل الثقافي السوري،تنشر اتجاهات
 يهدف هذا النشاط إلى تسليط.مجموعة من الخبراء والفاعلين الثقافيين السوريين وغير السوريين
.الضوء على مجموعة من القضايا والتحديات التي تواجه العمل الثقافي السوري
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في المحور األول ،تتناول مجموعة من المقاالت عالقة المضمون الفني مع الحدث العام ومفهوم
الرسالة.
من يحدد اليوم عدد وطبيعة المعايير الفنية التي تحكم العملية اإلبداعية السورية؟ ما هي خطوط
ومحددات الرقابة الجديدة على األعمال الفنية داخل سوريا وخارجها؟ كيف يمكننا استعراض حاالت
مشابهة من العالم واالستفادة منها؟
يجيب السيد نيكوال أبيت ،طالب دكتوراه ،جامعة جنيف ،على هذه األسئلة عبر مقالة خاصة
لموقع اتجاهات.
ُ
تناول العديد من األفالم الوثائقية التي أنتِجت مؤخرًا األزمة السورية ،مثل صرخات من سوريا (يفغيني
أفينيفسكي )2017 ،أو القبعات البيض (أورالندو فون أينسيدل )2016 ،أو غاندي الصغير (سام قاضي،
 .)2016إال أن هذه األفالم الوثائقية -التي أنتجتها قنوات تلفزيونية أجنبية في بعض األحيان ،مثل نتفلكس
(القبعات البيض) وإتش بي أو (صرخات من سوريا) ،ومن إخراج مخرجين تعاملوا مع الفريق الفني السوري
عبر سكايب (غاندي الصغير) -اتّبعت أسلوبًا سرديًا يشبه أسلوب األفالم التجارية الشهيرة ،حيث تلعب
الموسيقى والمونتاج على عواطف المشاهد ،وتتضمن األفالم اإلعالنية لهذه األفالم كافة المكونات العاطفية
التقليدية المعروفة .في الوقت نفسه ،تجمع هذه األفالم الوثائقية شهادات تشرح ما يجري في البالد .ويؤدي
هذا البعد التعليمي دور أداة سردية ،ألنه يحدد بنية الفيلم الوثائقي ،إال أن هذا البعد يلعب دورًا آخر هو تعريف
الجمهور الغربي بما يجري .ويوضح تصريح المخرج يفغيني أفينيفسكي هذا االستعداد لدى المخرجين لتوجيه
المشاهدين نحو عواطف محددة:

هدفي كراو ٍ للقصص هو أن أنقل الجمهور الغربي إلى قلب الحدث في سوريا ،أن أتيح المجال أمامهم للشعور
بما يشعر به هؤالء الفتية عندما يفقدون آباءهم وأمهاتهم ،وبما تشعر به األمهات حين يفقدن أطفالهن .أريد أن
أتيح المجال أمام الجمهور ليذهب في هذه الرحلة نحو الجانب المظلم من اإلنسانية ،ليفهم ما يدفع هؤالء
الناس إلى الهرب والبحث عن مالذ.
لكن أفال ًما وثائقية عديدة ُ
ص ِوّرت منذ آذار/مارس ُ ،2011بنيت بشكل مختلف كليًا ،ال يعتمد على رواية القصص.
خارج سيطرة ورقابة النظام السوري ،يصنع المخرجون الشباب أفالمهم بإمكانيات متواضعة ،ما يجعل الجماليات
ً
أقل أهمية من البعد األخالقي .لقد طورت هذه األفالم نه ً
شامال يحاول عبره المخرجون فهم الظروف التي
جا
ً
تمر بها سوريا من خالل متابعة تجارب األفراد .وهذا يستدعي سؤاال أخالقيًا حول كيفية تصوير وتقديم هؤالء
األفراد .وهذا السؤال يشغل موق ًعا مركزيًا في الفيلم الوثائقي السوري .على سبيل المثال ،في بعض الحاالت،
يؤثر األمان الشخصي لألشخاص الذين يظهرون في األفالم الوثائقية على البنية الجمالية لألفالم ،سعيًا للحفاظ
على هويتهم مجهول ً
ة .لذلك ،ال نرى سوى عيون وأيدي الشابة التي تعارض النظام بأغنياتها ومشاركتها في
ً
مظاهرات المعارضة ،بلقطات قريبة جدا في مخاوف الصباح ،هتافات الليل (ديانا الجيرودي وغيفارا نمر،
باسم سلمى الديري وروال الذقاني.)2012 ،
ولكن ،في الوقت نفسه ،يمنح هذا ُ
القرب -الحاضر في العديد من األفالم الوثائقية التي ُ
صوّرت في ظروف
ً
خطيرة -أهمية خاصة لألشخاص الذين يتم تصويرهم ،فهم يحتلون الكادر كامال بلقطات قريبة ،أو يحتلون شاشة
الكمبيوتر التي يظنها المشاهد أحيانًا الكاميرا عندما تُص َّور الشخصيات عبر السكايب ،كما في
فيلممسكون (لواء يازجي .) 2014 ،على سبيل المثال ،يحاول زياد كلثوم أن يفهم الحالة الفصامية التي يمر
بها هو ،وجزء من المجتمع ،من خالل تفاعله مع أعضاء من فريق فيلم لمحمد ملص (من ممثلين وفنيين) ،عمل
فيه زياد كمساعد مخرج ،أو مع المارة الذين يتابعون تصوير الفيلم .كيف يمكنه أن يتابع حياته وعمله بشكل
طبيعي حين تتعرض ضواحي دمشق ،دوما على وجه التحديد ،إلى القصف والتدمير؟ إحدى الشخصيات التي
يتحدث إليها زياد امرأة مسنة آتية من حمصُ ،مكلَّفة بقول جملتين فقط في فيلم ملص ،من دون أن تظهر على
الشاشة .في فيلم زياد كلثوم الرقيب الخالد ( ،) 2014يمنحها المشهد الذي تظهر فيه أهمية كبيرة ،فهي
تشغل كادر الكاميرا بكامله ،وتمأل صمت المشهد .ويمنح تواضع اللقطة للمشهد شحنة عاطفية قوية ..لقراءة
المزيد يرجى الضغط هنا.
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The Syrian documentary: An aesthetic dictated by ethic
By Nicolas Appelt, Phd student, University of Geneva

As part of Ettijahat- Independent Culture’s Programme, the Cultural Priorities in Syria,
we are currently compiling a series of articles addressing the challenges facing Syrian
cultural work. These articles have been written by Syrian and non-Syrian experts alike,
as well as various cultural actors.
The first topic the articles explore is the relationship between artistic content, public
events, and message concepts.
Today, who determines the nature of the artistic standards governing the Syrian
creative process?
What are the new red lines and censorship requirements governing art production
inside and outside Syria?
How can we review and learn lessons from comparable international cases?
‘The Syrian documentary: An aesthetic dictated by ethic’ By Nicolas Appelt, Phd
student, University of Geneva, tries to highlight some possible answers.
Many recent documentaries are dedicated to the Syrian crisis, like Cries from Syria (Evgeny
Afineevsky, 2017), The White Helemts (Orlando von Einsiedel, 2016) or Little Ghandi (Sam Kadi,
2016). However, those documentaries sometimes produced and broadcasted by foreign television
channels, like Netflix (The White Helmets) or HBO (Cries from Syria), and directed at distance by a
Syrian crew over Skype (Little Gandhi), adopted some narrative processes as blockbusters. Indeed,
the music and the editing play on the emotion of the spectators. The trailers of those
documentaries condense all sorts of emotional ingredients. In parallel, those documentaries gather
testimonials, which explain the situation in the country. This pedagogical aspect works as a
narrative tool, because it structures the running of the film, but also as a means for informing the
Western audiences. A declaration of the director Evgeny Afineevsky is a clear illustration of this
willingness to guide the spectators through the emotion:
“My goal as a storyteller is to take the Western audience and [put] them basically on the ground in
Syria. To allow them to feel what these kids feel when they lose their parents, what mothers feel
when they lose their kids. To allow [the audience] to have this journey into the darker side of
humanity, to understand what makes these people flee and seek shelter.”
Without being in contradiction with these films, many documentaries, which have been shot since
march-2011 are constructed in a totally different way, far from the storytelling. Indeed, outside the
control of the authorities of the Syrian regime, young directors make films with very few means in
which aesthetics are subordinate to ethic. As it will appear, they have developed a comprehensive
approach in which the directors try to understand the situation that Syria is going through following
the experience of individuals. An ethical question arises as to how to film and represent these
individuals. This latter aspect occupies a central place in the Syrian documentary.
For instance, in certain cases, security of the people appearing in documentaries influences the
aesthetic in order to preserve the anonymity. Thus, only the eyes or the hands of the young
woman opposing the regime through her songs and her participation in the protests of the
opposition are filmed in very close-up in Morning Fears, Night Chants (Diana El Jeiroudi and
Guevara Namer, credited as Salma Aldeiri and Roula Ladqani, 2012). But, at the same time, this
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proximity - present in many documentaries, achieved throughout dangerous conditions of shooting
- gives primordial importance to the people filmed. Indeed, they occupy the entire frame of the
camera in close-ups or the screen of the computer that is confused with that of the camera when
they are filmed on Skype, like in Haunted (Liwaa Yazji, 2014). For instance, Ziad Kalthoum tries to
understand his own schizophrenia and that of a part of society through exchanges with members
(actors, technicians) of the film team of Mohammad Malas in which he is assisting or with passersby who are at the scene of filming. How can we continue to live and work normally when the
suburbs of Damascus, in particular Duma, are at fire and blood? One of the people he is discussing
with is an elderly lady who comes from Homs and has only two replicas to say in Mohammad
Malas' film, without even appearing on the screen. In the documentary of Ziad Kalthoum The
Immortal Sergeant (2014), the scene in which she appears gives her a major importance. She
occupies the whole frame of the camera and its silence; its modesty give the scene a high
intensity.. To read more, please click here.

 عمل موسيقي قيد التحضير لمهند نصر.همسات صاخبة
 أحد، ألّفها مهند نصر،همسات صاخبة هو مجموعة من المعزوفات الموسيقية المكتوبة آللة العود
. ليرافقه في عزفها عازف اإليقاع رامي الجندي،مستفيدي الدورة الثالثة من برنامج مختبر الفنون
ُ
 ويقول مهند إن.كتِبت المقطوعات في بيروت بعد خروج مهند من دمشق بح ًثا عن األمان
"المقطوعات تعكس التناقض الذي يواجهه فنانو المنطقة يوميًا فيما هم يحاولون رفع أصوات
."آالتهم فوق أصوات الحرب
ً
 يحتاج الموسيقيون، ولتحقيق ذلك.يتطلب العمل في الموسيقى تدريبًا يوميا لصناعة موسيقى جديدة للجمهور
 وهذا مناقض كليًا لواقع.إلى االستقرار الذي يساعدهم على تركيز وقتهم وجهدهم على تأليف الموسيقى
. الذي يواجهه مهند إلى جانب العديد من الفنانين الموسيقيين السوريين،الحرب
يقول مهند إن فكرة همسات صاخبة نشأت من هذه التناقضات "لتسليط الضوء على أي عمل إبداعي في زمن
ّ
 وفي هذا. يسعى إلى خلق واقع أفضل من واقع الحرب، بل كل فنان،ورسام وممثل
 فكل موسيقي.الحرب
. لقراءة المزيد يرجى الضغط هنا.." تتحول أصواتنا إلى همسات في وجه صخب الحرب وعنفها،السعي
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L’Oud Whispers: Musical Work in Progress by Mohannad Nasser

L'Oud Whispers is a branch of compositions written for the oud instrument, composed by Mohannad
Nasser to be accompanied by percussionist Ramy Al-Jundi. The compositions were written in Beirut,
after Mohannad fled Damascus looking for safety. “Thus,” Mohannad says, “the pieces reflect the
contradiction faced daily by Middle East artists as they try to make their music louder than guns.”
Being a musician requires daily practice to create new music for people around. To achieve that, musicians
need a stable reality that helps them focus and spend time with their music. This is the exact opposite of the
reality of war faced by Mohannad as well as many other Syrian music artists.
Mohannad says the idea of L'Oud Whispers was born from these contradictions, “to highlight any creative
activity during wartime. Every musician, painter, actor—in fact, every artist, is trying to create a better reality
than that of the war. And in these attempts, our sounds become whispers in the face of war’s sound and
fury.”.. To read more, please click here.

 مشروع موسيقي قيد اإلنجاز في دمشق البراهيم كدر..صوت مهاجر

يعمل الموسيقي ابراهيم كدر حالياً على إنجاز مشروعه الموسيقي صوت مهاجر الحاصل على
.دعم برنامج مختبر الفنون في دورته الثالثة
. أقسام3  "صوت مهاجر عبارة عن مقطوعة موسيقية مؤلفة من:عن المشروع يح ّدثنا ابراهيم كدر فيقول
 متمازجة مع مجموعة كوردات لـ"أنترفارات" ذات مسافة تامة،يتضمن قسمها األول أصواتاً ممتدة آللة الـكوله
 أما في قسمها الثاني تتطور.وتجانس هارموني ونسيج لحني هادئ يعب ّر عن شغف كبير تتمتع فيع آلة الكوله
 وتميل للموسيقا الصاخبة التي تعكس حالة العنف وما نتج،ًاأللحان وتصبح غير متكملة وغير متجانسة هارمونيا
. لقراءة المزيد يرجىالضغط هنا..عنها من حركة نزوح داخلية وهجرات خارجية لكثير من المواطنين السوريين
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Migrant Sound… A Musical Project in Progress by Ibrahim Kadar in Damascus

The musician Ibrahim Kadar is currently working on completing his musical project
entitled Migrant Sound, which is supported by the third edition of Laboratory of
Artsprogramme.
Kadar explained the project by saying, "Migrant Sound is a three-part piece of music, the first part
of which includes the extended sounds of the Kawala instrument, combined with a complete set of
equal harmonious intervals cords, characterized by a quiet melody texture that expresses a great
passion through the Kawala instrument. In the second part, the melodies develop and become
incomplete and harmonically heterogeneous; they tend to resemble loud music that reflects the
state of violence and the resulting internal displacement and external immigration of many Syrian
citizens.. To read more, please click here.

القناع المأساوي في شعر نوري الجراح بعد العام  ..2011بحث لخلود شرف

تعمل الباحثة خلود شرف على االنتهاء من بحث بعنوان القناع المأساوي في شعر نوري الجراح بعد
العام  2011ضمن إطار الدورة الرابعة من برنامج أبحاث :لتعميق ثقافة المعرفة.
يسلط هذا البحث الضوء على انعكاسات المأساة السورية وتجلياتها في قصائد الشاعر السوري نوري الجراح
والتي كتبها بعد العام  ، 2011ويسعى إلى اكتشاف الرمزيات الميثيولوجية والدينية والفلسفية الصوفية واألدبية
والتاريخية التي جسدتها األقن عة الشعرية المستخدمة فيها ،ومدلوالتها .إضافة إلى استقراء التقنيات الفنية
واألسلوبية التي تم توظيفها في بناء القصائد .وذلك بهدف تلمس تأثيرات األحداث الجارية على نموذج من الشعر
السوري المعاصر من خالل التركيز على موضوع القناع المأساوي واستخداماته في القصائد.
حول دوافعها الشخصية والمهنية خلف اختيار موضوع بحثها تقول خلود" :أتاحت لي مراقبتي لما يجري على
الساحة الشعرية في سوريا ما بعد  ،2011أن أسعى إلى إنجاز دراسة تناقش حضور األقنعة المأساوية في
الشعر ،فضال ً عن شغفي بدراسة قصيدة الشعر الحديث واستقصاء تطوّر حضور التراجيديا فيها ،لمعرفة أثر المأساة
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) يأخذ طابع1( كما أنه الحظنا أن استخدام القناع الشعري عند الشاعر نوري الجرّاح.السورية على اللغة الشعرية
 أما الدواعي الموضوعيّة فتعود لقلة الدراسات التي. لذلك ارتأينا اختيار مصطلح األقنعة المأساوية،المأساوية
 وتعتبر مرحلة تغيير على كافة أصعدة،تنجز عن الشعر الحديث في هذه المرحلة الخاصة التي تمر بها سوريا
ً  وهو أمر لم يكن مطرو،الفنون وخاصة الشعر
حا في الشعر الحديث في سوريا باعتبار أن القضية قضية سوريّة
ّ وهي تعادل القضية الفلسطينيّة التي واكبها الشاعر السوري.ي من قبل
ّ بحتة وهذا ما لم يعتده الشاعر السور
ً
 فهي تستحق الدراسة كوثيقة تاريخية أدبية تابعت.وخاصة شعراء السبعينيات الذين يعتبر الجرّاح واحدا منهم
. لقراءة المزيد يرجىالضغط هنا.."المأساة السورية بتزامن أحداثها لتؤ ِرّخ للفاجعة
-------------------------------------------------------- صدر له العديد من الدواوين ترجمت إلى عدة لغات،1956 ، مواليد دمشق، شاعر سوريNouri Aljarah : نوري الجرّاح:)1(

The Tragic Mask in the Poetry of Nouri Aljarah after 2011... A Research by
Kholoud Charaf

Under the fourth edition of Research: To Strengthen Culture of Knowledgeprogramme,
the researcher Kholoud Charaf is completing a research piece entitled The Tragic Mask
in the Poetry of Nouri Aljarah After 2011.
This research sheds light on the repercussions of the Syrian tragedy and its manifestations in the
poems of the Syrian poet Nuri Al Jarrah post - 2011. The research seeks to uncover the mystical,
religious, philosophical, literary, and historical symbols embodied in the tragic masks used in Al
Jarrah's poetry and their meanings. It also explores the artistic and stylistic techniques employed in
the poems in order to identify the effects of current events on a model of contemporary Syrian
poetry by focusing on the subject of the "tragic mask" and its uses in poems.
"My observation of what is happening on the poetic scene in Syria after 2011 has allowed me to
pursue a study that discusses the presence of tragic masks in poetry. I am passionate about
studying modern poetry and investigating the evolution of the presence of tragedy in this poetry in
order to detect the impact of Syrian tragedy on the poetic language," said Sharaf explaining her
personal and professional motives for selecting her research topic. "We noted that the use of poetic
mask by Nouri Aljarah(1) takes a tragic character, hence we chose to use the term theTragic Mask.
The objective reasons for carrying out this study are related to the lack of similar studies on
modern poetry at this particular stage in Syria, which is in a stage of change at all the different
levels of arts, especially poetry. This change is new to modern poetry in Syria. It is a purely Syrian
issue that is different from all other topics that concerned Syrian poets before, and it is equivalent
to the Palestinian cause, which was closely followed-up by Syrian poets, especially the poets of the
1970s (Aljarah is considered one of these poets). The poetry of Aljarah deserves to be studied as a
historical and literary document that reflected the Syrian tragedy and its events and that also
chronicled the tragedy.".. To read more, please click here.
------------------------------------------------------(1): Nouri Aljarah: A Syrian poet born in Damascus in 1956. He published several collections of poems, which
were translated into several languages.
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ً كتاب شهادات حول الفعل الثقافي السوري المستقل يصدر قريبا..ما بعد
ّ أ

 بالتعاون مع دار ممدوح، إصدار اتجاهات2017  نوفمبر/يشهد معرض الشارقة للكتاب في شهر تشرين الثاني
. فناناً وفاعال ً مستقال ً سورياً وغير سوري80  كتاباً فنياً يتضمن شهادات خاصة كتبها أكثر من،عدوان للنشر والتوزيع
 من خالل2016 و2011 يهدف هذا الكتاب إلى رصد أهم تجارب العمل الثقافي السوري المستقل بين عامي
 تتوزع الشهادات في هذا الكتاب على كافة الحقول.عيون وأقالم ممارسيها ومتلقيها داخل سوريا وخارجها
 حيث،اإلبداعية والفكرية من الكتابة اإلبداعية وفنون األداء والموسيقى والتصوير الفوتوغرافي واألبحاث والتصميم
 كتاب أما بعد هو مبادرة خاصة من اتجاهاتتهدف إلى نحت وتقديم.قامت الممثلة حنان حاج علي بتقديم الكتاب
ًوتلقيا
ًإنتاجا
ّ متع
.ددة
وسائط
عبر
،السوري
الثقافي
للعمل
وصادقة
حرة
صورة
 محطات لقاء وعبور فنية الذي تنظمه اتجاهات في:كما سيتم إطالق خاص للكتاب ضمن فعاليات ملتقى مينا
.2017  ديسمبر/ كانون األول3  نوفمبر حتى/ تشرين الثاني30 مدينة بيروت من من

Now Then: Testimonials on Independent Syrian Cultural Work is Soon to be
Published

In November 2017, the Sharjah Book Fair will witness the launching of the book entitled Now Then:
Testimonials on Independent Syrian Cultural Work, which is published by Ettijahat in collaboration
with Mamdouh Adwan Publishing House. The book includes special testimonials by more than 80
independent Syrian and non-Syrian artists and cultural actors. It aims to monitor the most important
experiences in independent Syrian cultural work between 2011 and 2016 through the eyes and pens
of practitioners and recipients inside and outside Syria. The testimonials in this book cover all creative
and intellectual fields, including creative writing, performing arts, music, photography, research and
design. The actress Hanane Hajj Ali wrote the preface to the book. Now Then: Testimonials on
Independent Syrian Cultural Work is yet another special initiative aimed at carving and presenting a
free and honest image of the Syrian cultural work produced and received through different
manifestations.
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Moreover, the book will be launched under the MINA Forum: Artistic Meeting and Transition Stations,
which will be held in Beirut from November 30 to December 3, 2017.

سجل الموعد في أجندتك -مينا :محطات لقاء وعبور فنية قريباً في بيروت

تنظم مؤسسة اتجاهات -ثقافة مستقلة ملتقى فنياً في بيروت بعنوان مينا :محطات لقاء وعبور فنية ويهدف
إلى االحتفال بعمل الفنانين السوريين في سوريا ودول الجوار والمهجر .ينعقد الملتقى في مدينة بيروت من 30
تشرين الثاني /نوفمبر حتى  3كانون األول /ديسمبر  2017ويتضمن عروضاً مسرحية وسينمائية وبصرية
وموسيقية لعدد من المشاريع الفنية التي حصلت على دعم برنامج مختبر الفنون ،أحد برامج اتجاهاتبالشراكة
مع معهد غوته.
ملتقى مينا هو مساحة لتسليط الضوء على واقع الممارسة الفنية الجديدة لفنانين سوريين جاؤوا لتقديم
أعمالهم الجديدة من سوريا ولبنان وألمانيا وفرنسا.
إضافة للعروض الفنية ،يقترح الملتقى على جمهوره مجموعة من الندوات النقاشية المفتوحة والمغلقة والتي
تتناول مسائل الممارسة الفنية اليوم في العالم العربي بحضور ومشاركة عدد من الخبراء والمختصين والفاعلين
الثقافيين.
يتضمن برنامج الملتقى أيضاً عروضاً تقديمية لمشاريع فنية قيد اإلنجاز لفنانين سوريين متنوعي االختصاصات،
فضال ً عن إطالق كتاب شهادات فنية خاصة ألكثر من  80فناناً وفاعال ً ثقافياً من سوريا والعالم بالتعاون مع دار
ممدوح عدوان للنشر والتوزيع.
يصدر البرنامج التفصيلي لملتقى مينا باللغتين العربية واالنجليزية خالل شهر تشرين الثاني /نوفمبر القادم.

Mark Your Agenda! MINA: Artistic Ports and Passages is Soon in Beirut
Ettijahat-Independent Culture is currently organizing the MINA: Artistic Ports and Passages, which
aims to celebrate the work of Syrian artists in Syria and neighboring countries. The art Forum will
be held in Beirut from November 30 to December 3, 2017. It will include theatrical, cinematic,
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visual and musical performances by a number of art projects that have received support from
theLaboratory of Arts programme –one of Ettijahat's programmes carried out in partnership with
the Goethe Institute.
The MINA Forum is a space dedicated to highlight the reality of new artistic practices of Syrian
artists who come to present their new works from Syria, Lebanon, Germany and France.
In addition to art performances, and in the presence and the participation of a number of experts,
specialists and cultural actors, the Forum presents to its audience a series of open and closed
seminars that address the issues of today's artistic practice in the Arab world.
The Forum also includes presentations of artistic projects still in progress by Syrian artists of
various specialties, as well as the launching of a book entitled Now Then: Testimonials on
Independent Syrian Cultural Work, which include testimonials by more than 80 artists and cultural
actors from Syria and the world in cooperation with Mamdouh Adwan Publishing House.
The detailed program of the MINA Forum will be issued in Arabic and English during November.
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