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 الدورة الثالثة

 ةرشابم تاراوح
  

  2012ینایر  20إلى  2011دجنبر  8من 
 القنیطرة -سال  -الرباط

 
  تنظیم

  مؤسسة المعھد الدولي للمسرح المتوسطي
  أكدال –جامعة محمد الخامس  -اإلنسانیةكلیة اآلداب والعلوم 

  
  بتعاون مع

  

 تنمیةالوكالة االسبانیة للتعاون الدولي وال
  بالرباط كلیة العلوم

 مسرح محمد الخامس
HEM 
  24نادي  

  جمعیة المستقبل
  مركز لالمریم

  المعھد العالي للفن المسرحي والتنشیط الثقافي
 نادي إسبیرانثا

  سال -دار الشباب 
  مدرسة الفنون الجمیلة بالدار البیضاء

  الدار الكبیرة
  إعدادیة بئر أنزران

 
  االدارة

  العربي الحارتي
 یال مونلیونأنخ

 
  التنسیق

  مراد الفحلي
  كارمن باریخا

  مریم ابن الشلیح
  خدیجة الدباغ

 فاطمة الزھراء بلیلة
 

  الصحافة
  كارامیل للتواصل

  سھام فوزي(
  مالك العراقي
 شفیقة بنجنات
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  محتویات

  حوارات مباشرة
 
 

 3                بالغ صحفي   
 حوارات مباشرةل الدورة الثالثة
 4              المفھوم

  جامعة مواطنة، من أجل عمل ثقافي ملتزم وتشاركي
 

      5/6                         حوارات، یوم في یوم
 

      7/13               البرنامج
  

                   ورشات
 

 فنون تشكیلیة
   "بیرفورمانس"األداء الفني 

 موسیقى
 فیدیو

 مسرح وحركة
 سینما

 
 العمل الثقافيالجامعة و        مناقشة

 
 فن المواطنة         العمل المدني بسال

 

 "یونیفار"       معرض
 

 فن الضوء بمسرح محمد الخامس        فیدیو مابینغ
 

 سانتوكا والست روسور –حفل حي و فیدیو جوكي       المكعب واحباب الغیوان 
 
         14/19                    المشاركون 

 

                 20                لجامعة محمد الخامس أكدا
 21                          مؤسسة المعھد الدولي للمسرح المتوسطي
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 بالغ صحفي
 

 
  الدورة الثالثة من حوارات مباشرة

  
كیلیة، تقدیم فیدیو وحفل فنانا جامعیا، ورشات تكوینیة وترفیھیة، ندوة، عرض فیلم، معرض للفنون التش 30إقامة 

حباب الغیوان، الست روسور، في كل من الرباط وسال والدار اكاالمور، سانتوكا، ن الفیدیو جوكي، فمباشر ل
  .البیضاء، والقنیطرة

 
نظم كل من مؤسسة المعھد الدولي للمسرح المتوسطي وكلیة اآلداب والعلوم ت، 2011في إطار برنامج المعتمد  

أكدال والوكالة االسبانیة للتعاون الدولي والتنمیة  ومسرح  –بالرباط، بتعاون مع جامعة محمد الخامس  اإلنسانیة
الدورة الثالثة ینایر بكل من مدن الرباط وسال والدار البیضاء، والقنیطرة،  20إلى  10، من محمد الخامس

  .الجامعة والعمل الثقافي ، في موضوعلحوارات مباشرة
 

ز قدرات االبتكار واإلبداع الفني والثقافي لدى الطلبة، بتمكینھم إبراتھدف الدورة الثالثة من إقامة ھؤالء الفنانین إلى 
  .نین وجامعیینامن الفضاء واآللیات الضروریة للتعبیر كفن

  
وتبعث مضامینھا على التفكیر وإبداع . ثقافة تضامنیة وتشاركیة مبدأمن  2012-2011حوارات مباشرة  تنطلق

كما تساھم في االنفتاح ودعم . النقاش والثقافة والفنون الجامعیة آلیات العمل الجماعي داخل الجامعة إلغناء حقل
وھي كذلك عملیة تحسیسیة حول االلتزام . مجاالت المشاركة الفعلیة والعملیة للشباب في التفكیر بمواضیع تھمھم

 حوارت مباشرة فالفن في. االجتماعي والثقافي الذي تقتضیھ كل مقاربة لإلبداع الفني عامة، واإلبداع الجامعي خاصة
  .ال یُفھم على أنھ إبداع فقط في معناه التقلیدي، بل كنموذج أخالقي للمعرفة وااللتزام

   
ورشة  22 ثالثون فنانا جامعیانشط وبموازاة مع العمل والتفكیر المشترك لبلورة مشروع ھادف وتضامني، سیُ 

، فن الفیدیو، "بیرفورمونس" شكیلیة، األداء الفني، والفنون التاإلبداعیةللموسیقى، والفیدیو، والسینما، والكتابة 
 ...المسرح، الرسوم المتحركة

 
ُختتم ھذه اإلقامة بنشاط جماعي نھائي یُقدم لعموم الجمھور یوم األربعاء  ینایر على الساعة السابعة والنصف  18وست

مور، سیمو، شعیب لكل من كاال للفیدیو مابینغوسیتضمن ھذا النشاط عرضا . مساء بمسرح محمد الخامس
 اإلنسانیةمن طرف طلبة كلیة اآلداب والعلوم ، UnivArts( 2012" (عالم الفنون"ومعرضا ل ومصطفى، 

مدرسة الفنون الجمیلة بالدار البیضاء، وعروض للموسیقى، والفیدیو، واألداء الفني وخریجي بالرباط، 
 .نین المقیمیالفنان بمشاركة، والرقص، "بیرفورمونس"
 

ینایر على الساعة  19و  12 وذلك یومي، "الجامعة والعمل الثقافي: "حول موضوع للنقاشالطلبة حلقتین وسینشط 
 .بالرباط اإلنسانیةكلیة اآلداب والعلوم العاشرة صباحا بكلیة العلوم وبملحقة 
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 المفھوم 
 
 
 

  جامعة مواطنة
 تشاركيمن أجل عمل ثقافي ملتزم و

 
وارات مباشرة لحظة غلیان تصادف الدورة الثالثة من ح

عالمیة حول دور الشباب في الدینامیة االجتماعیة، والسیاسیة 
منھ  افقد احتل الشباب الفضاء العام وجعلو. والثقافیة لبلدانھم

 .اللتزام بالمواطنةالدیمقراطیة وا منبرا لتحقیق
 

كلیة اآلداب ، عملت كل من 2009فمنذ الدورة األولى سنة 
مؤسسة المعھد الدولي للمسرح المتوسطي و ةاإلنسانیوالعلوم 

: على الدفاع عن خط تحریري محدد لھذه اإلقامة الفنیة
الحضور المباشر والتشاركي للمواطنین ضروري لبناء 

  .مجتمعات دیمقراطیة مع نفسھا ومع اآلخرین
  

للجامعة باعتبارھا  الخارقةرات وقد خصصنا الدورة الثالثة من اإلقامة للطلبة وللفضاء الجامعي، ونحن واثقون من القد
، والنقد الذاتي، والتضامن، والمسؤولیة المشتركة، وثقافة المحرك لقیم مثل الحوار الفرید والمتعدد، وأخالقیات الفھم

وقد اعتبرنا أن مھمتنا بمثابة واجب أخالقي من الدرجة األولى تحتم علینا التتبع والتشجیع وضمان إشراك ...المواطنة
وذلك بواسطة اإلبداع األدبي . ي مسلسل استعادة الجامعة كفضاء عمومي مالئم للتشارك والتربیة على القیمالشباب ف

نة العملیة َ   .والتفكیر المستدیم في المواط
  

ى وترتكز عل. تجعل من الثقافة التضامنیة والتشاركیة مبدأھا األساسيت مباشرة اارحومن الدورة الثالثة  كما أن
  .المشاركة الفعلیة للشباب من خالل الفنونتشجیع : وھدفھا ،التفكیر البناءمضامین تحث على 

د لثالثین فنانا من المغرب وإسبانیا، ارامن حو الدورة الثالثة َ وموجھ ت مباشرة ھي على شكل برنامج لإلقامة مع
الرقص، الرسوم الموسیقى، الفیدیو، السینما، األدب، : الستقبال شباب جامعیین مبدعین من مختلف التخصصات

 .المتحركة، المسرح، والفنون التشكیلیة
 

، طابعا تفاعلیا ینصب فیھ االھتمام على 2010وتكتسي اإلقامة، في إطار برنامج التعاون االسباني المغربي المعتمد 
  .راث، التضامن، الدیمقراطیة التشاركیة، الختالبیئة، النوع، التنوع، ال: اإلنسانیةمواضیع تھم 
. كذلك، یسمح للمبدعین الشباب بالتفكیر والفعل في إطار ذا بعد فني أكثر تضامنا والتزاما مع محیطھ وھي فضاء

ن من یط الورشات، تتجلى في تمكن المبدعولھذا فإن روح الدورة الثالثة من حوارات مباشرة، باإلضافة إلى تنشی
 .فكر فیھا عندما نبدعشریحة غالبا ما ال نبعین االعتبار  یأخذالتفكیر في بلورة مشروع 
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 حوارات، یوم في یوم
 

 ینیر 11األربعاء 
 

  الفن والبیئة ورشة الفنون التشكیلیة :العاشرة صباحا
  1، القاعة 2الرباط، السویسي  –جامعة محمد الخامس أكدال  –كلیة اآلداب 

 ینایر 12الخمیس 
 

  الفن والبیئةورشة الفنون التشكیلیة : العاشرة صباحا
  الرباط –جامعة محمد الخامس أكدال  -وم كلیة العل

  
  إیقاعات الحوار ورشة الموسیقى: العاشرة صباحا

 إعدادیة بئر أنزران، یعقوب المنصور، الرباط
  

  تجارب واقتراحات ورشة فیدیو: العاشرة صباحا
  1، القاعة 2الرباط، السویسي  –جامعة محمد الخامس أكدال  –كلیة اآلداب 

  
  التشارك المسرح والحركة ورشة :العاشرة صباحا

 الرباط –جمعیة المستقبل، یعقوب المنصور 
 

 ینایر 13الجمعة 
 

  األلوان للجمیع ورشة الفنون التشكیلیة: العاشرة صباحا
  طربامركز لالمریم، ال

  
  یقاعات الحوارورشة الموسیقى إ: العاشرة صباحا

  الرباط –جامعة محمد الخامس أكدال  -كلیة العلوم 
  

  تجارب واقتراحات ورشة فیدیو: باحاالعاشرة ص
 الرباط –جامعة محمد الخامس أكدال  -كلیة العلوم 

 ینایر 14السبت 
 

  التشارك ورشة المسرح والحركة :العاشرة صباحا
  سال -الشباب  ارد
  

  فضاء لجمیع اللغات" بیرفورمونس"ورشة األداء الفني : العاشرة صباحا
  الرباط -) HEM(المعھد العالي للدراسات في التدبیر 

  
  إیقاعات الحوار ورشة الموسیقى: العاشرة صباحا

 سال -الشباب  ارد
 

 ینایر 15األحد 
 

  المواطنةفن  العمل االجتماعي: العاشرة صباحا
  سال - حي الشرف 
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 ینایر 16اإلثنین 
 

  األلوان للجمیعورشة : العاشرة صباحا
 الرباط -جمعیة المستقبل، یعقوب المنصور 

  یقاعات الحوارورشة الموسیقى إ: االعاشرة صباح
  الرباط -مركز لالمریم 
  تجارب واقتراحات ورشة فیدیو: العاشرة صباحا

 مدرسة الفنون الجمیلة، الدار البیضاء
  التشارك ورشة المسرح والحركة :العاشرة صباحا

 الرباط -) HEM(المعھد العالي للدراسات في التدبیر 
لیلى الكیالني وادریس : ثم مناقشة"أماكننا الممنوعة" عرض فیلم  ورشة السینما: الرابعة بعد الزوال

  لیزميا
  2الرباط، السویسي  –جامعة محمد الخامس أكدال  –كلیة اآلداب 

 
 ینایر 17الثالثاء 

  
  الدمى المتحركة وإعادة التدویرورشة الفنون التشكیلیة : : العاشرة صباحا

 القنیطرة -مركز الدار الكبیرة 
  
  فضاء لجمیع اللغات" بیرفورمونس"ورشة األداء الفني : باحاالعاشرة ص 

 2الرباط، السویسي  –جامعة محمد الخامس أكدال  –اآلداب 
  

  التشارك ورشة المسرح والحركة :العاشرة صباحا
  الرباط –یعقوب المنصور  –إعدادیة بئر أنزران 

 
 ینایر 18األربعاء 

 
   )UniverArts( )نونعالم الف( "رارییونیف"معرض  :السابعة مساء

  الرباط –مسرح محمد الخامس 
 

   الفن والضوء بمسرح محمد الخامسللفیدیو مابینغ عرض : السابعة مساء
 الرباط –مسرح محمد الخامس 

  
  VJ الفیدیو جوكيفن لوحات من  :الثامنة مساء

  روسور والست/ احباب الغیوان و فرقة سانتوكا  حفل مباشر مع
 رباطال –مسرح محمد الخامس 

  
 ینایر 19الخمیس 

 
  :العاشرة صباحا

  الجامعة والعمل الثقافيمناقشة 
 باب الرواح –كلیة العلوم 

  
 ینایر 17إلى  11من 

  
  : الرابعة مساء

 ورشة لكل المشاركین من أجل اإلعداد للنشاط النھائي الذي سیقدم بمسرح محمد الخامس
 إقامة أكسا
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 البرنامج
 
 
 

 الورشات 
 
 

 یلیةالفنون التشك
 

ألیسیا كاستیسي، محمد الزنزون، سارة بیخیدال، عزیز المربوح، راكیل أنكولو،  : الفنانون
  زكریاء الكاحلي، ماریا أوسونا

  النشاط
  الفن والبیئة

  2الرباط، السویسي  –جامعة محمد الخامس أكدال  –كلیة اآلداب :  المكان
  ینایر 11األربعاء : التاریخ
  العاشرة صباحا: الساعة

  
  جامعة محمد الخامس أكدال - كلیة العلوم : لمكانا

 ینایر  12الخمیس : التاریخ
  العاشرة صباحا: الساعة

  
  الورشات

 الفنون التشكیلیة الدمى المتحركة وإعادة التدویر
  مركز لالمریم، الرباط: المكان
 ینایر 13الخمیس الجمعة : التاریخ
  العاشرة صباحا: الساعة

  
  

  ، یعقوب المنصور، الرباطجمعیة المستقبل: المكان
 ینایر  16 االثنین: التاریخ
  العاشرة صباحا: الساعة

  
  مركز الدار الكبیرة، القنیطرة: المكان
 ینایر  17الثالثاء : التاریخ
  العاشرة صباحا: الساعة
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  "بیرفورمونس"األداء الفني 
 

  الكوش، أرانتشا أرتیاكاكاالمور، لوال السورت، كونسول یوبیا، مریم   الفنانون
  

  الورشات
  فضاء لكل اللغات

   الرباط - ) HEM(المعھد العالي للدراسات في التدبیر : المكان
 ینایر  41السبت : التاریخ
  العاشرة صباحا: الساعة

  
  2الرباط، السویسي  –جامعة محمد الخامس أكدال  –كلیة اآلداب : المكان
 ینایر  17الثالثاء : التاریخ
  العاشرة صباحا: الساعة

  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 الموسیقى
 

خابییر سیباستیان لوبیث، نسیم حداد، لوكاس لوكاس أكویو، عبد الصمد الزھر،   الفنانون
  خابییر إغناثیو فیریر، میغیل ھیرناندیث، دیرك بیتیر سوشي

  

  الورشات
    إیقاعات الحوار

  

  الرباط - إعدادیة بئر أنزران، یعقوب المنصور : المكان
 ینایر  12الخمیس : لتاریخا

  العاشرة صباحا: الساعة
 

  جامعة محمد الخامس أكدال  –كلیة العلوم : المكان
 ینایر  13الجمعة : التاریخ
 العاشرة صباحا: الساعة

 
  سال -دار الشباب : المكان
 ینایر  41السبت : التاریخ
  العاشرة صباحا: الساعة

  

  الرباط -مركز لالمریم : المكان
 ینایر  17الثالثاء : التاریخ
  العاشرة صباحا: الساعة
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 الفیدیو
 لوال السورت، كاالمور، شعیب شیرور، كونسول یوبیا    الفنانون

  

  الورشات
 تجارب واقتراحات

  

  2 السویسي –جامعة محمد الخامس أكدال  –كلیة اآلداب : المكان
 ینایر  12الخمیس : التاریخ
  العاشرة صباحا: الساعة

  

  جامعة محمد الخامس أكدال  –وم كلیة العل: المكان
 ینایر  13الجمعة : التاریخ
  العاشرة صباحا: الساعة

  

  الدار البیضاء –مدرسة الفنون الجمیلة : المكان
 ینایر  16 االثنین: التاریخ
  العاشرة صباحا: الساعة

  
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 مسرح وحركة

  اغو دیل أویویث، باوال روبیا، سانتیرو سكینة بن علي، صولیداد    الفنانون
  

  الورشات
  تشارك
  الرباط  - جمعیة المستقبل، یعقوب المنصور : المكان
 ینایر  12الخمیس : التاریخ
  العاشرة صباحا: الساعة

  
  سال -دار الشباب : المكان
 ینایر  41 السبت: التاریخ
  العاشرة صباحا: الساعة

  
  الرباط - ) HEM(المعھد العالي للدراسات في التدبیر : المكان

 ینایر  16 االثنین: لتاریخا
   العاشرة صباحا: الساعة

  
  الرباط - إعدادیة بئر أنزران، یعقوب المنصور : المكان
 ینایر  17الثالثاء : التاریخ
 العاشرة صباحا: الساعة
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CINEMA  

 
  عرض فیلم

  أماكننا الممنوعة
      فیلم لیلى الكیالني

  
مد السادس لجنة اإلنصاف والمصالحة ، أنشأ جاللة الملك مح2004سنة 

عائالت  یرافق الفیلم أربع". سنوات الرصاص"للتحقیق في عنف الدولة طیلة 
مناضلون، أوشباب ثائرون، أو : ھن عن الحقیقةحثفي بلمدة ثالث سنوات 

جنود، أو مواطنون عادیون، ھم نفسھم أو أفراد عائالتھم كانوا یقبعون في 
تحاول كل . لمنتشرة في مجموع التراب المغربياالسجون بمختلف األماكن 

 .لذلك، وأن تقدم العزاء" معنى"، أن تجد "تعرف"شخصیة أن 
 

لكن، بعد أربعین سنة  كشف سر الدولة أخیرا عن وجود سر آخر، أكثر 
أدرك كل واحد آنذاك ضرورة إعادة بناء ھذه . حمیمیة، وھو سر األسرة

واألكاذیب والمحرمات المتراكمة  یجب البحث بین سطور الصمت،. الحكایة
  .داخل وخارج األسرة، منذ أربعین سنة

  
  مناقشة

 ادریس الیزمي و لیلى الكیالني بمشاركة
  2السویسي  –جامعة محمد الخامس أكدال  –كلیة اآلداب   :المكان
  ینایر 16 ناالثنی: التاریخ
  الرابعة بعد الزوال: الساعة

 
 مناقشة

 
  الجامعة والعمل الثقافي

ألف طالب، موزعین على مختلف الكلیات  28أكدال حوالي  –لغ عدد الجامعیین بجامعة محمد الخامس یب
فضاء غني بالموارد . ، العلوم، مدارس المھندسین، الھندسة، الطب، الخاإلنسانیةاآلداب والعلوم : والمؤسسات

ولكن، لماذا، . ھا الجامعیةتیة، بفضل طبیعالتخصصات والتكمیل البشریة، المتعددة والمتنوعة واالنتقائیة، والمتعددة
رغم ھذا الثراء، نجد أن الحیاة الثقافیة والفنیة فقیرة داخل الكلیة؟ ھل ھذا قدر؟ أال توجد ھناك مواھب؟ ھل یجب أن 

 ؟اإلبداعينستسلم لفقر أذواقنا الفنیة وخیالنا 
 

ھل أصبحنا فریسة سھلة أمام نوع من االستھالك  فني؟لثقافة والتعبیر اللحتقار بنا األمر ھذه الدرجة من االھل بلغنا 
الذي یجب ف بقلب ھذا الجمود؟ ما ھو الدور كی كممھ جمود بعضنا؟الذي یكیفنا على ھواه؟ أم أن ھناك عالم إبداعي 

عن أي أن یلعبھ الطالب؟ واألستاذ؟ واإلدارة؟ ما ھي المتطلبات واالنتظارات، الواجبات والمسؤولیات لكل ھؤالء؟ 
 ثقافة أو فن نتحدث؟ ھل ھناك رغبة في دعم الحقل الثقافي الجامعي؟

  
 
  جامعة محمد الخامس أكدال  –كلیة اآلداب   :لمكانا

  ینایر 19الخمیس : التاریخ
  .العاشرة صباحا: الساعة
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 نشاط سال
 

 
 
 
 
 
 

  .العمل االجتماعي بحي الشرف بسال: فن المواطنة
ویھدف ھذا . ن والفاعلون الجمعویون یوما للعمل االجتماعي بحي الشرف بمدینة سالینظم الطلبة والجامعیون والفنانو

النظافة، تبییض : الیوم إلى تحسیس شباب الحي بأھمیة العمل االجتماعي التشاركي عبر مجموعة من األنشطة
  كناوة وآخرون –سانتوكا : عرض للفنانین المشاركین في اإلقامةوسیُختم الیوم ب. الجدران، أنشطة فنیة، الخ

  
  سال - حي الشرف   :المكان
  ینایر 15األحد : التاریخ
  .العاشرة صباحا: الساعة

  
      

        معرض
 

ناجحة لعدة تجربة تصویریة  UnivArts (2012" (یونیفار"تعتبر 
السیدة : أوال ألنھا نتاج لمجھود رائدتین في ھذا المجال. اعتبارات

عملت كل منھما، كل واحدة في . ریم اللعبي والسیدة نزھة بوامود
مجال عملھا، وفي سریة نموذجیة، على بلورة مشروعین بنفس 

إشراك الطلبة في بلورة مشاریع ثقافیة وتسھیل التعبیر الفني : الھدف
نتیجة لعمل مجموعة من الشباب التشكیلیین من  "فیونیفار"لھذا . لدیھم

محور حول مبدإ لخصتھ وكلیة العلوم یت اإلنسانیةكلیة اآلداب والعلوم 
تحسیس الطالب بمفھوم الفن في بعدیھ النظري : ریم اللعبي في

، اإلبداعوالتطبیقي، مع تنمیة قدراتھ تدریجیا نحو كفاءة تجمع بین 
حتى یمكنھ كل ھذا من . والصیاغة، واإلنجاز، والتفكیر والبحث

اغة، والتشكیل، والتجمیع، والفیدیو، والصورة، الوصول إلى عمل إبداعي من خالل االستعانة بمختلف الوسائل، الصب
یسمح للطلبة الفنانین المغاربة بالحوار، والمشاركة، وتبادل التجارب " 2012یونیفار "ثانیا ألن  .والفیلم، والصوت

 .الجمالیة والحیاتیة مع نظرائھم االسبان بمدارس الفنون الجمیلة بمدرید وبرشلونة
  

  : الفنانون
بوشرى أسیبري  –مریم أقصبي  –أمل بریش  –ماریا أوسونا  –عزیز المربوح  –شة مدكور عائ –روش فرجاء أ

زكراء  –عمر البلیدي  -نعمى برادة عباد –لوال السورت  –وئام أمصروح  –كونصول یوبیا  –زكریاء فتحي  –
ھاجر  –ماش رضا الك –لیلى بوعزیزي عمراني  –اسماعیل أزروال  –شیماء احمیدات  –منصف حداري  –فتحي 

لبنى  –مریم الكوش  –نرجس اكدیرة  –سارة بیدیخال  –سلمى إدریسي نوري  –كوثر المعروفي  –الخطابي 
مریم  –إیمام العمیل  –عماد عزوزي  - زینب دبور –زینب الھاروشي  –ألیسیا كاستي –مونى الفرخي  –المعشي 
لیلى  –إلھام الراوي  –سمیة ھباج  –رماز محمد ك –راكیل أنكولو  –جمال السوسي  –حمزةأنكاوي  –زینون 

  .ھیبة حمزاوي –سارة الحمایداح  –محمد یوسف صادق  –بسمة عمري  –لحمیدي 
 

  الرباط -مسرح محمد الخامس   :المكان
  ینایر 18األربعاء : التاریخ
 السابعة مساء: الساعة
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 المكعب: عرض للفیدیو مابینغ
    

 محمد الخامسالفن والضوء بمسرح 
 

مصمم ( شعیب؛ )فنان في تقنیة الفیدیو( كاالمور: أربعة فنانین شباب مغاربة 
، )فنان تصویري( مصطفى؛ )فنان تشكیلي بتقنیة الفیدیو( سیمو؛ )غرافیزم

وجمیعھم من خریجي مدرسة الفنون الجمیلة بالدار البیضاء، برفقة فانین 
یقترحون كونصول یوبیا، و  لوال السورتآخرین متخصصین في فن الفیدیو 

بتقدیم عمل سیقومون  . معد لتأثیت ساحة مسرح محمد الخامس عمال فریدا
. الحوار بین فن الفیدیو، والفیدیو مابینغ والموسیقى والصورةیجري فیھ 

باستعمال تقنیات ومقاربات متعددة ، یبحث ھؤالء الفنانون في اللغة السمعیة 
ید والتھیئات  والتشكیل، ویحققون تفاعال البصریة عن عوالم مختلفة للتجس

  .یذھب أبعد مما ھو مرئي
  

  الرباط -مسرح محمد الخامس   :المكان
  2012ینایر  18األربعاء : التاریخ
 السابعة مساء: الساعة

 
 

 

 VJ الفیدیو جوكيحفل مباشر ولوحات من فن  
 

 
  الفیدیو جوكي

 لفنانین المقیمین المكعب من إبداع وتصمیم كاالمور مصطفى، بمشاركة ا
  
 

  حفل مباشر
  احباب الغیوان وسانتوكا

 )صمبا –مزیج الغیوان (
  
  و

 فرقة الست روسور
 )الروك الجامعي(

 

 
  الرباط -مسرح محمد الخامس   :المكان
  ینایر 18األربعاء : التاریخ
 الثامنة مساء: الساعة
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 .ن المقیمینمن تصمیم وإبداع مصطفى كاالمور بمشاركة الفنانی. المكعب

یشكل فن الفیدیو جوكي، باعتباره تقنیة تشكیلیة حدیثة، إحدى 
قنوات التواصل المثیرة لالنتباه في عصرنا، سواء بطبیعتھ أو 

فھذا الفن، باعتباره . بشكلھ الذي تمتزج فیھ الموسیقى بالصورة
  .الضمائر بإیقاظعنصرا إبداعیا، یستطیع المساھمة في التحسیس 

نون الشباب التشكیلیون وفنانو الفیدیو من فرقة كوبو فھؤالء الفنا
في محور إبداعاتھم، وانطالقا منھا  اإلنسانیة، یضعون )المكعب(

؛ وإبداعاتھم نقد للعالم الحدیث وأبحاثھمیصیغون إبداعاتھم 
یحكون لنا عبر لوحات عروضھم حكایة ملیئة بالفرح . المیكانیكي

 اإلنسانیةم تعكس انحطاط القیم والمعاناة، یقدمون لنا قراءة للعال
راثیة تومع الكینونة المغربیة من زاویة كما تتخلل العرض لوحات فكاھیة ساخرة، وحوارا مع التقالید المغربیة . فیھ

  .غیر جامدة
 
  حباب الغیوان وسانتوكاا

عھم الغنائي على إبداویعتمد . بالرباط، وتضم خمسة فنانین 2008تأسست مجموعة احباب الغیوان الشعبیة سنة 
التقاطع الثقافي والشعر المغربي، ونصوص غیوانیة، وكذا على بعض 

بدأت المجموعة بتقدیم بعض . النصوص الدینیة لوجوه مسلمة معروفة
، قبل أن یحیوا "نسیم حداد"م رئیسھالعروض أثناء الورشات التي یؤطرھا 

لمزج أو مجموعة من السھرات داخل المغرب وخارجھ، ثم خاضوا تجربة ا
أما مشروع . الفیزیون مع فنانین و مجموعات بأنغام وتأثیرات ثقافیة مختلفة

غیوان فیأتي في ھذا السیاق، وھي فكرة ولدت أثناء لقاء نسیم  –سانتوك 
انیا بمھرجان حداد مع خابي لوبیث ، أحد مؤسسي حركة سانتوكا في إسب

مغربیة وإیقاعات  وتتمثل في المزج بین نغمات شعبیة" ألیكریا باتیریا"
  .سانتوكا

 سانتوكا
ھي مجموعة إیقاعیة مسرحیة دأبت منذ ثماني سنوات " سانتوكا دي فویكو"

یجمع فنانوھا . تحول الشوارع االسبانیة إلى مسارح في الھواء الطلق
وموسیقیوھا في عروضھم تقنیات البھلوان، والرقص، والرسم، والنغمة، 

جاءت ھذه العروض . البرازیلیة –یقیة واإلیقاع الخاص بالموسیقى اإلفر
الحیة المتعددة األصوات والتخصصات بھدف خلق تفاعل مباشر مع 

وتنتمي ھذه المجموعة إلى حركة سانتوكا التي تضم عازفي . الجمھور
ھذا المزج بین اإلیقاعات التقلیدیة البرازیلیة مثل . إیقاع من كل دول العالم

عربیة الفالمنكو، وإیقاعات " بالوس"و من األوروغواي،" الكاندومبیدو"فریقیة، واإل" الیانسا"و" ریكي - الصامبا"
 .ثراء منقطع النظیر" سانتوكا"تمنح لموسیقى 
 الست روسور

الست روسور ھي مجموعة موسیقیة  تتنوع موسیقاھا بین الروك 
كثمرة  2011تأسست في ماي سنة ... والروك الكالسیكي و األلترنتیف

صحبة قى تحت تأطیر مؤسسھا عبعد الصمد الزھر؛ لورشة للموسی
عازف (، أشرف الروكي )مطربة رئیسیة(راویة كلیرو : أعضائھا

وعازف / قیثارةعازف (، عبد الصمد الزھر )وعازف منفرد/  قیثارةال
، ")باتري" اإلیقاعیةعازف على الطبول (، ولید السعد )ومغني/ إیقاع 

ال یمیل أفراد ). مغني(الزھر ومحمد ) عازف على الباس(عزیز غریب 
على الخصوص البوب روك، والریكي، والروك أند (المجموعة إلى الروك فقط، بل تتأثر أغانیھم بإیقاعات أخرى 

  ...) رول، والروك بلوز، واإلندي و الالتینو
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 المشاركون 

مدرسة العلیا للفنون الجمیلة بالدار ، الملقب ب كاالمور، حاصل على دبلوم الفنون التشكیلیة من العبد اللطیف فرحات
طور كاالمور قدراتھ . النحث على الجلید، الخخط، رسم، فن الفیدیو، : البیضاء، وھو فنان متعدد المواھب بامتیاز

فأبحاثھ في األقنعة اإلفریقیة، . بعدة وسائل جاعال في محور إبداعاتھ في تمظھرات المالمح في وجھ االنسان اإلبداعیة
لرموز، والتقنیات الحدیثة منحتھ أسلوبا خاصا تمتزج فیھ التقالید بالرؤى وداللة ا

وفي ارتباطھ بھذه المواضیع، فإن استعمالھ لأللوان والفضاء منحتھ . المستقبلیة
فخالل الفترة التي تفصل بین عرضین من فن الفیدیو . االعتراف بموھبتھمؤخرا 

بدار الفنون بالدار  2010جوكي بكل من المغرب، قام بعرض إبداعاتھ سنة 
مھوره وأن یبرز األوجھ الخفیة للواقع جوقد عرف كیف یلفت انتباه . البیضاء
فھو یستطیع أن یبرز في . ومن المؤكد أن كاالمور سیبصم زمنھ بقوة. اإلنساني

 .أعمالھ قوة التقالید بنظرة مستقبلیة

، حاصلة على االجازة في الفنون )1983موالید برشلونة سنة (لوال السورت باتش 
استطاعت في . الجمیلة، تخصص جمالیة الفن المعاصر من الجامعة المستقل ببرشلونة

عملھا أن تنجز تحلیال للتاریخ الحالي باعتباره فضاء یتمیز بالتغییر على مستوى النموذج 
) Hangar"  (ھانكار"انت مقیمة ب خالل السنتین الماضیتین ك. االجتماعي والسیاسي

وخالل الصیف ). Experimentem amb l'Art" (إكسبریمینتیم أمب الر"وحالیا ب 
" Ecole d’Art pilote"ُمدرسة الفن الریادي "، "2011كامبوس "الماضي شاركت في 

 Campo de Déconcentration(المجمع المتعدد االختصاصات "، و )فضاء مدرید(إسباثیو دي مدرید "،  
Polivalente ."( و " البارادور دیل موسیو أبیلو"المعروض في " جیكون مینھیر"ومن بین مشاریعھا األخیرة نجد

أنجزت  2008في سنة ". ھانكار"من إنتاج مشترك مع " فیسكا كاطالونیا، فیسكا المور"؛ و "مولیت دیل بالي"في 
الثامنة والعاشرة، كما " كواش كورانتي"ل جائزة الرسم الدولیة وقد تم اختیاره لنی". 193ال إكسبیندیدوریا "فیدیو 

مشروع "؛ وكذا 2006سنة " وھم القرصان: "كانت ضمن المشاریع المعروضة في إطار جائزة میكیل كازابالنكاس
رفقة الورا بینیتیث وألیسیا ( 2007منذ سنة " لوالن بالمیي"البحث وھي عضو مجموعة . 2007سنة " تجزیئي
  .، وھي مجموعة تعمل على إنجاز مشاریع للبحث انطالقا من الفلسفة واألنتروبولوجیا والموسیقى والفن)وإسكوبی

  
  

ولد بالدار البیضاء سنة . رافیزم، ومنتج لثنائي األبعاد، وفنان فیدیوغمصمم . شعیب شیرور
دار بالمدرسة العلیا للفنون الجمیلة بال إلشھارياتابع دراستھ في الغرافیزم . 1983

في سنة . البیضاء، وتابع بعد ذلك في تخصص الغرافیزم واألبعاد الثنائیة في اإلشھار
شارك . قرر التفرغ لسینما التنشیط وإنجاز الإلشھار، والكلیب، واألفالم القصیرة 2007

ى وطنیا ودولیا، حیث فاز بالعدید لتظاھرات الفنیة والثقافیة الكبربعد ذلك في العدید من ا
 .زمن الجوائ

  
 

بین الكونتار  ةعاشت متنقل). 1986د برشلونة سنة موالی( كونصول یوبیا
وھي من . حاصلة على اإلجازة في الفنون الجمیلة بجامعة برشلونة. وبرشلونة

دعوات "وتشارك في تظاھرات أخرى مثل . یدیر المجمع المتعدد االختصاصات
یھما أكثر ھما ثلثي ساكنة  وما: تھتم كثیرا بالسلوك اإلنساني بشكل عام". منزلیة
تحب . وھي منشغلة بأن تكون حقوق وممارسات الفنون تالقحیة. الشرقیة: العالم

  .الباطنيم والعلالرقص 
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مصمم غرافیزم مقیم بالدار البیضاء بعد تكوینھ . ، من موالید مدینة خریبكةحمد موحیمم

شارك موحیم . 2006عبة الفن التشكیلي سنة بالمدرسة العلیا للفنون الجمیلة بالدار البیضاء، ش
. في العدید من التجارب الفنیة في فن الفیدیو والرسم والغرافیزم من خالل معارض جماعیة

ییل"ورسام مع مجلة ویخوض اآلن تجربة كخطاط  ُ  ".أكت
 
 

سیرتھا الفنیة غنیة بالفكاھة، . ، فنانة من مدینة مدریدسارة فیدیكال
نشرت بعض ... اریات، والعروض الفنیةذ، والجالرسم العصريوالرسوم التوضیحیة، و

أنجزت عدة . بكلیة الفنون الجمیلة بجامعة كومبلوتینسي بمدرید" میكاس"أعمالھا في 
وتصامیم ذكیة لمجالت وكذا لزبناء رسوم توضیحیة لإلشھار، ولمواقع إلكترونیة، 

، ومدرسة "لو كادافر إیكسكیس"، والمجلة القوطیة "تشیسكا"، "لیبتیكا"خاصین مثل مجلة 
. شاركت في العدید من المعارض، وكان آخرھم ملتقى الفن المتعدد االختصاصات موییسترارت. ، الخ10الفنون 

ت، وكفنانة في الجدرایا. عملت كذلك كمصممة لألزیاء في بعض العروض من بینھا دورتین لألسبوع القوطي بمدرید
وكلیة الفنون الجمیلة بجامعة " راي باستور"معھد : للرسم على جدارین" بسالج"استعملت تقنیات خاصة مثل 

  .كومبلوتینسي بمدرید
صغره بجمیع األلوان  عین بالموسیقى، اھتم منذھو أحد الشباب المولمصطفى العمراوي 

قرر إذا أال یدع مجاال لإلرتیاب . الموسیقیة لیستقر إعجابھ على أسلوب الموسیقى اإللكترونیة
ثم " الفول أون"، "البروكریسیف"وبخاصة وض في مجال ھذا النوع الموسیقي وذھب یخ

وفعال، استطاع مصطفى . وقام بتطعیمھا بالرجوع إلى الفیدیو  جوكي" ... الدرام آند باس"
سنتیما بأن یصبح متخصصا في الفیدیو جوكي، بحیث یجید  78الذي یبلغ طولة المتر و

ي زمنھا الحقیقي بواسطة التكنولوجیا الموجھة نحو اإلبداع في الصورة والتحكم فیھا ف
تناغم وانسجام بین الموسیقى ة، بساطة رائع بكلوالنتیجة . الجمھور بموازاة مع الموسیقى

 .والصور التي تقدم لنا الحاضرین وھو یتأرجحون بین الواقع والخیال
 

، كشكل من أشكال في مجال الرسم التوضیحي والفكاھة تحقق ذاتھاماري أوسونا ماركوس 
جمالیة ( ة في أعمالھا تابثلي، الذي یأتي مترجما في مواضیع التعبیر على عالمھا الداخ

تدرس حالیا ). المشوه؛ العنف كردة فعل على مجتمع فارغ؛ وبحث اإلنسان عن بدیل للموت
شاركت في العدید من المعارض . في شعبة الفنون الجمیلة بجامعة كومبلوتینس بمدرید

المعروض  2008؛ قوس 2006- 2005، "فیل غییل"ورشات النقش بمتحف ( اعیةالجم
 !  نیویورك !  ؛ نیویورك2بمدرید، مع المیدوز " كالش أو تیھان"حالیا في الالتا؛ معرض 

و  1بدون عنوان "في كومبلوتینس مدرید، مع  بجامعة الفنون الجمیلة
سلسلة مع  2011، "الموقع"؛ "ھویات" "تظاھر بالسعادة" ؛ " 2
  ".االنعكاسات"

  
  

طالب باإلجازة المھنیة إلدارة النظام . بسال 1986، من موالید سنة عزیز المربوح
وھو عضو في ورشة الفنون . وھو جد نشیط بكلیتھ. المعلوماتي بكلیة العلوم بالرباط

تعبیر التشكیلیة ویملك قدرات إبداعیة ھائلة ومتنوعة في الرسم، الذي یعتبر بالنسبة لھ أداة لل
أما مساره الجامعي فھو غیر عادي، بحیث إنھ بعد أن حصل . بامتیاز، وحلیف في الحیاة

على اإلجازة في علوم الحیاة واألرض، اكتشف میوالتھ في المعلومیات، فتسجل في اإلجازة المھنیة في المعلومیات، 
فنون التشكیلیة التي یشارك في مساھمتھ في ورشة ال. رغم أنھ متأسف لعدم قدرتھ على تخصیص كل وقتھ للرسم

كما یعتبر عزیز عضوا نشیطا في العدید . تسییرھا حالیا مھمة، وقد أنتج العدید من األعمال التي تزین جدران الكلیة
من الجمعیات الثقافیة، ویشتغل كذلك في استقبال وتتبع الطلبة الجدد عندما ال یقضي عطلتھ كمنشط في مخیمات 

  .األطفال الصیفیة
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اكتشفت زینب الفن من . بالدار البیضاء 1986أبریل  29، من موالید زینب ھاروشي 
. خالل تاریخھ، تعمقت فیھ أكثر في ورشة للفنون التشكیلیة وعلوم الفن رفقة ریم اللعبي

بفضل " استیعاب مسألة الفن"وقد مكنتھا السنوات الثالثة التي قضتھا بالورشة من 
فھو " قطیعة"أم عملھا . المتكررة لفضاءات العروض تمارین المالحظة والزیارات

بعد أن حصلت على اإلجازة في الدراسات ... الثمرة لعالقتھا األولى بالمادة واأللوان
الرباط، تتابع زینب حالیا  – السویسي اإلنسانیةالفرنسیة، بكلیة اآلداب والعلوم 

  .اتھا العلیا بكلیة اآلداب ابن طفیل بالقنیطرةسدرا
  

 
 ، طالبة بشعبة الفنون الجمیلة بجامعة ألكال دي)1989مدرید، ( لیسیا كاستیسيأ

ھویة، مفھوم الفرد في : "ض الجماعیة التالیةارشاركت في المع. ھیناریس بمدرید
أبراج تظاھر "؛ )مدرید" (إلیست. "الفن المعاصر

. !  نیویورك !  ؛ نیویورك)مدرید" (الطاباكلیرا"، "باسعادة
؛ من )مدرید(لجمیلة بجامعة كوملوتینسي كلیة الفنون ا

البحث إلى التعبیر التشكیلي، رواق جورج أونتیفیروس 
  ).مدرید(

  
 

منذ رعیان شبابي وأنا مولعة بالفن والثقافة . بالرباط 1987من موالید دجنبر . مریم الكوش
ة وكان من الطبیعي أن ألتحق بالكلی. بفضل أسرتي التي تغذي لدي ھذا العشق الكاسح

ھذه الدراسات ستمنحني الفرصة لولوج ورشة ریم اللعبي . ألدرس اللغة واألدب الفرنسیین
وجدت ھناك عالما للتفكیر . للفنون التشكیلیة وعلوم الفن، حیث سینتعش حبي للفن بشكل كبیر

سنة " النظرتغییر السلم، تغییر وجھة : "وقد سمح لي ھذا الفضاء إلنتاج أولى أعمالي في موضوع. وتنمیة الذات
حالیا أنا حاصلة على . والذي أنجزتھ رفقة كماز محمد 2010- 2009خالل " شمعة الحیاة"، ثم بعد ذلك 2008

الفن والثقافة . اإلجازة في اللغة واألدب الفرنسیین، تخصص التواصل، وأتابع مساري المھني في الموارد البشریة
  ".بالنسبة لي مصدر إلھام في حیاتي

  
  
 

، فنانة تزاوج بین الدراسة في سنتھا األخیرة في الفنون )1979بیلباو، ( لوراكیل أنكو
في ". إین فیترو"الجمیلة بجامعة كومبلوتینسي بمدرید، وبین تنسیق المجموعة الفنیة 

تستوحي الفنانة إبداعاتھا من رسومات . أعمالھا نجد زوال اللحظة، الھشاشة والغموض
؛ كما تستعمل الصورة والرسم واألداء "تورنیر"عصر النھضة والطقوس المجلجلة ل 

شاركت في العدید من األنشطة . كوسیلة للتعبیر التشكیلیة" بیرفورمانس"الفني 
، وكذا معارض "كامینوسوس"و  1+ 15" البیرفورمونس"الجماعیة لمجموعات لفن 

، ومعرض كتاب الفنان ببرشلونة، "توري لودونیس"بالمركز الثقافي ب 
، ومركز الفن "أوفایمیتس"، وفضاء "دیاكونال"قافي والمركز الث

  ".الموقع"وفضاء " طاباكالیرا"، والمركز الثقافي "حب اإللھ"الفالماني 
 
 
 

طالب بكلیة اآلداب . سنة وأسكن بسال 26عمري . مراد الزنزون
باحث، وأھوى الفن التشكیلي، . أكدال –بالرباط  اإلنسانیةوالعلوم 

  .أحب القراءة وكتابة الشعر. ھ یمنح جمالیة بیئیةأشتغل على التدویر ألن
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زیاء النوویة، أسس مجموعة احباب ییحضر الدكتوراه في الف. نسیم حداد
راث تذلك التحدي من أجل الحفاظ على اللیرفع ب 2008الغیوان سنة 

اھتم الموسیقي الشاب بالثقافة الشعبیة المغربیة منذ . الثقافي اآلیل للزوال
وحفظ الشعر واألغاني الشعبیة المغربیة، ھو ما منحھ قاعدة  سن مبكرة،

 .صلبة لدخول عالم الموسیقى وعالم البحث
 

 
حركة بدأ أعضاؤھا مغامراتھم الفنیة . أحد مؤسسي حركة سانتوكا: خابي لوبیث

منذ الصبا، شارك خابي لوبیث كعازف إیقاع مع . األرجنتین: في بلدھم األصلي
بعدما كبر عمل . التي كان یدیرھا أبوه" دي لوس كات ال كومبارسا"مجموعة 

 150على تأسیس مجموعة أخرى الزالت تشتغل إلى الیوم وتضم أكثر من 
نشیطا سواء في مجال التعلیم أو  خابيالزال ". ال سونورا دي أطالیا: "عضوا

وصل  2009في ماي من سنة ". بوتاكادا"في إدارة مجموعات أخرى مثل 
سانتوكا : حیث أسس مجموعة)" إسبانیا(كاسار دجي كاثیریس " خابي إلى مدینة

  ...دي فویكو
  
  

باحث شاب من موضوع بناء الفضاء والھویة في سینما الجالیة مراد الفحلي، 
المغاربیة في فرنسا، یعتبر أحد الفاعلین الجمعویین النشیطین داخل وخارج 

ن تجد لھا مكانا بین ، استطاعت السینما أ"24نادي "بفضل جمعیتھ . الجامعة
وقد استطاع بفضل حیویتھ أن ینظم ورشات ولقاءات حول . طلبة كلیة اآلداب

وھو عضو فعال في إعداد وتنظیم الجامعة الصیفیة . السینما  بالجامعة
في إطار برنامج . أكدال والوزارة المكلفة بالجالیة المغربیة بالخارج –المنظمة بشراكة بین جامعة محمد الخامس 

لمعتمد، أطر قافلة السینما التي جابت المؤسسات التعلیمیة الحضریة والقرویة بكل من الجدیدة وطنجة، وتطوان، ا
  . وھو عضو بمكتب جمعیة السینما وحقوق اإلنسان. ووزان، والمحمدیة، والدار البیضاء، وآسفي

  
 
 

في " أوخاالتا صامبا" أحد مؤسسي الباتوكادا دیرك بیتیر سوشي، 
بلده (وفي ألمانیا . ، التي ینشط فیھا منذ سن العاشرة)ویلبا(اثینو كالالب

ومع مرور . اكتشف ألول مرة آلة الساكسوفون الذي یعشقھ كثیرا) األصلي
الوقت أصبح أحد عازفي الساكسوفون المرتجلین الممیزین، وھو ما یسمح لھ 

ھ بإضفاء نوع من التناغم الموسیقي على جمیع العروض، وھو ما فتح ل
في أكتوبر من ھذه السنة سافر إلى الكوت . أبواب العالم بمصراعیھا كبھلوان

یسخر حیاتھ ). بھلوان بال حدود" (بایاسوس سین فرونتیراس"دیفوار رفقة 
  ... الفنیة حالیا لإلیقاع ویجوب إسبانیا بتنظیم ورشات للبھلوان

 
 

). غرناطة" (انتوكاإسبیریتو س"حالیا یعمل مدیرا عاما ل . لوكاس لوكاس أكیري
ولد  في ... ساھم بتخصصھ في اآلالت اإلیقاعیة بإغناء رصید ھذه المجموعة

وكرس حیاتھ لجمع الناس حول الموسیقى ) األرجنتین(بوینوس أیریس 
شارك في العدید من الحركات االجتماعیة التي یكون دائما ملتزما فیھا، ...والمسرح

والمسرح لكل شخص یرغب دخول عالم  والزال یمنح معارفھ في مجال اإلیقاع
 .الفن
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البكینغ "تخصص الموسیقى اإلیقاعیة و. 1987ینایر  24من والید . عبد الصمد الزھر
 .طالب وفاعل جمعوي". فوكال

  
  
  
، أحد مؤسسي حركة سانتوكا میغیل ھیرناندیث دومینغیث 

بجزر " أوریجین سانتوكا"الدولیة، كان مدیرا عاما لمجموعة 
، والتي شارك معھا وعلى رأسھا خمس مرات في كارنافال الس )حیث ولد(كناري ال

درس اإلیقاع األفریقیة الالتینیة بالمعھد الموسیقي قبل أن یتابع تكوینھ في اإلیقاع . بالماس
كما أن حبھ للرسم دفعھ إلى . وقد ساعده والداه على حب الفن منذ الصغر. البرازیلي

  .التي الزال یستعملھا إلى الیوم)... الرسم بالبخاخ(رافي البحث في تقنیة األیروغ
 
 
، درس الخط بجامعة )األرجنتین(ولد بإقلیم كورینتیس . خابییر إغناثیو فیریر فیرناندیث 

یعتبر ... بوینوس أیریس ثم تلقى تكوینا للرسم بمدرسة الفنون الجمیلة في بوینوس أیریس
" سانتوكا ت ف"والمدیر المنتج الحالي لحركة أحد المؤسسین لحركة سانتوكا الدولیة 

، وفي سلفادور دي باي )جنوب األرجنتین(قضى سنوات بأوشوایا ... بمدینة تنریفي
ما رحل كان یعطي ما لدیھ من المعرفة ویتعلم بدوره في مختلف ثحی. غالیسیا، وتنریفي، وكاثیریث ، وفي)البرازیل(

  ...واإلیقاعالمیم، المسرح، البھلوان : مجاالت الفن
  
  

  
 

سنة، وتدرس في السنة الثالثة بمسلك الدراسات االسبانیةـ  22تبلغ . سكینة بن علي
شاركت في . تتابع تكوینھا في المسرح والتعبیر الجسدي. تخصص اللسانیات

  .الملتقى الوطني لمؤطرات المخیمات الصیفیة
  

 
ة من المدرسة الملكیة العلیا للفن ، حاصلة على اإلجازة في ترجمة لغة اإلشارأرانتشا أرتیاكا

عملت كممثلة مع مخرجین مثل بابلو إیكلیسیاس، فابیة مانكولیني، أندریس دیل . المسرحي
، وفرقة "تشالو برودوكثیونیس"بوسكي، ألبارو طاطو، وعملت كذلك مع شركة اإلنتاج 

لیة في في المجال السمعي البصري أبرزت مواھبھا العا. شكسبیر، وباسبارتو للمسرح
وكأستاذة عملت مع األطفال والمراھقین ولدیھا تجربة كبیرة في مجال . مسلسل كوینكال

لخوسي لویس إستیبان، " من طرف ماراي: "اإلنتاج، بحیث إنھا نظمت عرضھا الخاص بھا
  .والذي سیعرض ھذه السنة في قاعة التریانكولو

  
 
 
 

تتمیز بجدیتھا . الدراسات االسبانیةبشعبة  تدرس حالیا. سنة 19عمرھا مریم بن الشلیح، 
وفعالیتھا في التنظیم، فقد أثبتت نفسھا في العدید من المشاریع الثقافیة الكبرى التي نظمتھا 

النسخة الثانیة : مع مؤسسة المعھد الدولي للمسرح المتوسطي اإلنسانیةكلیة اآلداب والعلوم 
في إطار . التنمیة والدیمقراطیةمن حوارات مباشرة، فردوس القمر، ندوة حول الجھویة، 

للجامعة الصیفیة  ، عملت كعضوة للجنة التنظیمیةاإلنسانیةأنشطة كلیة اآلداب والعلوم 
2011.  
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مجازة في ترجمة لغة اإلشارة االسبانیة ). 1982الكورونیا سنة ( باوال روبیا باسكیث
. 2009اطة سنة ، حاصلة على دبلوم التربیة االجتماعیة من جامعة غرن2005سنة 

عملت لمدة . تدرس حالیا في ماستر رسمي في تخصص الفنون المرئیة والتربیة بغرناطة
سنوات في مجال اإلعاقة الجسدیة والدھنیة وتخصصت في اإلعاقة المتعددة،  5

أكسیون سینیك "التحقت بمختبر  2008سنة . وبالخصوص في مجال الصم والمكفوفین
قدمت مشروعا تربویا  2009في سنة . ل معھ لحد اآلن، الذي تعم"فالدیمیر تشیكوف

بتعاون مع فالدیمیر تشیكوف لصالح بلدیة غرناطة، وھو عمل یتزاوج فیھ المسرح 
حالیا تعمل كاتبة في ھذا األخیر وتعمل كذلك كتقنیة في إنتاج المشاریع التي قد . واإلعاقة

  .تھمھ
  
  
 
 
 

على الباكلوریا في تقنیة التسییر  تلحص. بالرباط 1989من موالید . خدیجة الدباغ
وتتابع دراستھا حالیا في شعبة الدراسات االسبانیة بكلیة اآلداب والعلوم . والمحاسبة
ھي اآلن بصدد التھیئ لنیل إجازتھا في تخصص الترجمة، وعضوة . بالرباط اإلنسانیة

رباط، ومراسلة مؤقتة أكدال ال –اللجنة المكلفة بالتواصل بالدورة الثانیة للجامعة الصیفیة 
 .للشركة الوطنیة لإلذاعة والتلفزة

 
  
  
  
 
 
درس الترجمة واإلخراج المسرحي ). 1981كوینكا (سانتیاغو دیل أویو غارسیا  

" بألما ألتیر"یتابع حالیا دراستھ في اللغة االسبانیة ). صوفیا(بجامعة سان كلیكون دوغید 
 2008لمختبر كممثل، ویسیر منذ ا - في المسرح) 2007- 2004(وقد عمل ). صوفیا(

مختبر العمل المسرحي فالدیمیر تشیكوف بغرناطة، حیث یعمل كممثل وكمخرج تنفیذي 
عروض، ثالثة منھا مع  7أنجز بالمختبر . وكأستاذ لتشخیص والرقص وتقنیات التمثیل

وقد شاركت ھذه العروض الثالثة في العدید من . قاعة الفن المسرحي بجامعة غرناطة
  .ھرجانات الفنیة الوطنیة والدولیةالم
  
 
 

 
حاصلة على اإلجازة في الفلسفة ). 1984خایین (ولیداد رویث ھیرناندیث ص

أنجزت بحثھا لنیل اإلجازة . 2010من جامعة الفلسفة واآلداب بغرناطة سنة 
وتدرس حالیا في ماستر  الفلسفة المعاصرة . في جامعة الصوربون بباریس

كممثلة  2009وتعمل منذ ). لدراسات عن بعد بإسبانیابالجامعة الوطنیة ل(
ومساعدة في اإلخراج في مختبر العمل المسرحي فالدیمیر تشیكوف، وھي 
الفرقة التي شارك رفقتھا في مجموعة من المھرجانات المسرحیة الوطنیة 

  .والدولیة
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  جامعة محمد الخامس أكدال
كونت جامعة محمد الخامس جل كبار المسؤولین في الدولة المغربیة باعتبارھا أول جامعة بالمغرب المعاصر، 

ودول أفریقیة صدیقة، والمئات من األساتذة الباحثین الذین یتقلدون حالیا مناصب في العدید من المؤسسات 
یسھا في كما تبنت جامعة محمد الخامس أكدال العدید من المؤسسات التعلیمیة العلیا في بدایة تأس. التعلیمیة العلیا

   .العدید من المدن مثل فاس، وتطوان، وطنجة، والقنیطرة، والدار البیضاء، قبل أن تصبح فیما بعد مدنا جامعیة

وتغطي جامعة محمد الخامس أكدال باألساس جھة الرباط سال زمور زعیر بعماالتھا الثالثة الرباط، سال، الصخیرات 
، جعلت تشكیلتھا )اریخھا وموقعھا بالعاصمة اإلداریة للمملكةإلى جانب ت(غیر أن خاصیتھا الوطنیة . تمارة –

كما أن بعض شعبھا األساسیة والمتوفرة فیھا فقط . الطالبیة تتكون من الوافدین من مختلف عماالت وأقالیم المغرب
  .تجلب الطلبة من مختلف الجھات

، وكلیة العلوم، وكلیة العلوم اإلنسانیة كلیة اآلداب والعلوم: تتكون جامعة محمد الخامس أكدال من ثماني مؤسسات
سال، المعھد  –القانونیة، واالقتصادیة، واالجتماعیة، المدرسة المحمدیة للمھندسین، المدرسة العلیا للتكنولوجیا 

أستاذا  885وتضم الجامعة . العلمي، معھد الدراسات االسبانیة البرتغالیة، ملحقة جامعة محمد الخامس بأبوضبي
- 2009مسجال في موسم  19765بلغ عدد طلبة الجامعة . أستاذ عرضي 330إداریا وتقنیا، و 919باحثا، 
في الماستر أو  2617، و)%65(في سلك اإلجازة أو الدبلوم الجامعي للتكنولوجیا  12800، من بینھا 2010

جلون في من مجموع الطلبة مس % 88,5كما نجد أن ). %22(في الدكتوراه  4348، و)%13(سلك المھندسین 
وھناك كذلك ). ج المفتوحوطالب مسجلون بالكلیات الثالثة ذات الول 17465(ج المفتوح والمؤسسات ذات الول

  . طالب أجنبي یتابعون دراستھم في جامعة محمد الخامس أكدال 800

اع البحث فتنظیم قط. تنشر نتائجھ في مجالت وطنیة ودولیة يكما تشھد الجامعة نشاطا مھما للبحث العلمي، والذ
على المستوى الوطني، وھیكلتھ وتقویمھ لتحسین المسار المھني للجامعیین، سیقوي بال شك مكانة البحث في 

وتعتبر جامعة محمد الخامس رائدة في ھذا المجال على المستوى الوطني، بحیث إنھا تضم . قطاع التعلیم العالي
مدعوة للمساھمة في تنمیة البحث العلمي على  وھي. عدة أقطاب للكفاءة وتربطھا عدة عالقات مع الخارج

  .المستویین الجھوي والوطني

 الرباط -  اإلنسانیةكلیة اآلداب والعلوم 

بدأت . بالمغرب اإلنسانیة، أسس جاللة المغفور لھ الملك محمد الخامس أول كلیة لآلداب والعلوم 1957في سنة 
ا إلى أعلى المراتب التي تحتلھا حالیا بین المؤسسات حینھا بھذه المؤسسة الجامعیة مغامرة علمیة ستسمو بھ

یكفي أن نذكر بأن معظم األطر المغربیة في . الجامعیة المغربیة، والمعترف لھا بھا على المستویین الوطني والدولي
ات اآلداب تلقوا تكوینھم بھا، وأن مئات األساتذة الباحثین الذین یُدرسون بمختلف كلی اإلنسانیةمجال اآلداب والعلوم 

ویكفي كذلك أن . یر دكتوراه الدولةضسجلین بھا في مختلف التخصصات لتحبالمغرب قد تخرجوا منھا أو الزالو م
كما أن . تتصفح الئحة اإلصدارات بالمغرب لتكتشف أن األساتذة الباحثین من ھذه الكلیة یمثلون النسبة الكبرى فیھا

تعرف حضورا ممیزا ألسماء األساتذة الباحثین المنتمین لھذه  معظم الجوائز األدبیة في المغرب وفي الخارج
وبھدف دعم البحث، فإن كلیتنا تنظم كل سنة عدة لقاءات وندوات یحضرھا أساتذة من المغرب ومن . المؤسسة

  .كما تصدر الكلیة ثالث مجالت سنویة وتنشر أفضل األطروحات واألعمال العلمیة . الخارج
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  الدولي للمسرح المتوسطي ؤسسة المعھدم
 برنامج المعتمد

  
  
 

، ربطت مؤسسة المعھد الدولي للمسرح المتوسطي، عالقات تعاون وطیدة مع المغرب أثمرت بإنشاء 1990منذ سنة 
خالل العقد األخیر عمل برنامج المعتمد، من خالل ترسیم عملھ في مجال . برنامج المعتمد في نھایة التسعینات

اء وتوسیع مجاالت تدخلھ، بفضل دعم العدید من المؤسسات من البلدین ومساھمة وإشراك المجتمع التعاون، على إغن
المساھمة في التعارف المتبادل، والحوار بین الثقافات، واحترام التنوع وقیم : وتتلخص أھدافھ في. المدني

ن مشاریع التعاون في مجال م الدیمقراطیة، ترسیخ المواطنة وحمایة المجموعات من خطر التھمیش عبر العدید
 . التربیة والثقافة

 
 :یشتغل البرنامج حالیا في المجاالت التالیة

 
وصول اآلخر إلى مخیلة الطفل والمراھق في إسبانیا " في ھذا المحور ینصب العمل على برنامج  :الطفولة

وح ومعقد یسعى إلى نشر عمل بیداغوجي طم.  ، مع توسیع مجال العمل لیشمل تونس وفرنسا والجزائر"والمغرب
 .ثقافة التضامن والفكر النقدي واحترام التنوع

 
لدى الشباب، وتساھم في تكوینھم قیم المشاركة والتحسیس  تدعم مؤسسة المعھد الدولي للمسرح المتوسطي :الشباب

لقاءات : اعدتھم على االعتماد على النفس واالندماج في المجتمع بالتركیز من خالل مجموعة من األنشطةسمو
 ، التعاون مع الجامعة الصیفیة بالرباط، وتنظیم قوافل السینما، وخلق فضاء للتكوین، إلخ"حوارات مباشرة"و
  

المرأة "یتم التركیز على إبراز دور المرأة وإسھاماتھا في المجتمع والتعاون والثقافة، وذلك بتنظیم منتدیات مثل  :المرأة
  ".في قلب العمل

  
تعمل مؤسسة المعھد الدولي للمسرح المتوسطي على التحسیس ورد االعتبار واالعتراف  :المتعددة اإلعاقة والوظائف 

جزیرة "و " المسرح اآلخر"االجتماعي وتكوین األشخاص المعاقین، من خالل أنشطة مثل الورشة الوطنیة األولى، 
 ".الكنز

 
الل برنامج المعتمد، مختلف األنشطة الرامیة تدعم مؤسسة المعھد الدولي للمسرح المتوسطي، من خ: عموم الجمھور

في ھذا اإلطار، . إلى التبادل والتعاون، والموجھة إلى عموم الجمھور، كفضاء للتحسیس ونشر قیم برنامج المعتمد
فردوس القمر، ومدرید الجنوبیة، : الدورة الثانیة لمھرجان الطفولة"تنظم المؤسسة وتساھم في التظاھرات الكبرى مثل 

 .جان الضاحیة، وندوات مفتوحة للطلبة ولعموم الجمھور، ومھرجان الضفتین، واألندلسیات، وجوھرة وفرحةومھر
 
 

org.iitm.www  
 


