
 

 
 

 
 
 
 
 

، ووووررشاتت عمل  ووضض مسرحيیة، منصة للحوااررعر  
يیحتفي ببيیرووتت االمديینة من خاللل االمختبرااتت االمسرحيیة  1أأغوررااملتقى   

 
2014بيیرووتت٬، كانونن االثاني   

-ددوواارر االشمس في بيیرووتت مركز في 2014كانونن االثاني  19إإلى  16" من 1إإلى حضورر فعاليیاتت "أأغورراا  *تدعو جمعيیة أأغورراا     
مع مؤسسة "ااتجاهاتت. ثقافة مستقلة" وواالجمعيیة االتعاوونيیة االثقافيیة لشبابب   بالشرااكة شاررعع سامي االصلح، مستديیرةة االطيیونة. وواالذيي يینظم 

شبكة تماسي للفنونن ااألدداائيیة.دعم من االمجلس االثقافي االبريیطاني وومؤسسة االمورردد االثقافي ووبوو ،االمسرحح وواالسيینما شمس  
 

ووفي ددووررته ااألوولى إإلى إإيیجادد    1يیسعى أأغورراا. من لبنانن وواالمغربب ووسورريیا ووتونس هو ملتقى للمختبرااتت االمسرحيیة 1أأغورراا     
أأمامم تجارربب مسرحيیة عربيیة تجمع بيین االتفكيیر االنقديي ووااالختبارر وواالهم ااالبدااعي بعيیداا عن االمنطق االتجارريي. كما  ححفضاٍء اابدااعي  مفتو

يیطمح إإلى االمساهمة في ددعم فنونن ااألددااء وواالمبدعيین االشبابب االذيین يیعملونن في مجالل "االمختبرااتت االمسرحيیة" في االعالم االعربي، ووإإلى 
.ووبيین  االجمهورر من خاللل عرووضض مسرحيیة، وومنصة حواارر، ووووررشاتت عمل تحفيیز االتوااصل وواالتالقح فيیما بيینهم   

 
 

/ مسرحح ددوواارر االشمس االعرووضض االمشارركة االساعة االثامنة وواالنصف مساء –  
 

-أأليیسانة٬، تدرريیب على االطاعة/ فرقة ززقاقق االمسرحيیة :كانونن االثاني 16االخميیس  لبنانن   
وواالمسرحح. يیستدعي االعمل من االتارريیخ نص "ااإلمبرااطورر وواالجليیلي"  عمل مسرحي يیسائل االنمط االسلطويي االذيي يیحكم االمجتمع وواالديین

إلبسن، االذيي ااستدعى ااإلمبرااطورر االرووماني جوليیانن، وواالذيي ااستدعى بدووررهه آآلهة ووفالسفة االيیونانن االقديیمة معلنا حريیة ااالعتقادد ووتعددديیة 
ي ااألررضض. إإنها قصة فرقة مسرحيیة منفيیة وومعزوولة ااآللهة. إإنها حكايیة مجتمع أأفرااددهه على ددررجاتت من سّلم االحكم االذيي يیربط االسماء ف

نونن.يیتدرربب أأفرااددها على االطاعة عّلهم يیتدّج  
 

-كانونن االثاني: حاددّةة/ لفرقة دداابا ثيیاتر 17االجمعة  االمغربب   
تّتجه حادّدةة إإلى ااهللا  .بالتناقضاتت ، في بلد تحت ررحمة االّتغيیيیر مليیئإإمرأأةة مغتصبة معّذبة ووفي نفس االوقت محبوبة، حادّدةة تحكي قّصتها

حادّدةة مومس، عاشقة لمناضل ليینيیني مارركسي مغربي خاللل سنوااتت االّرصاصص ثّم  .كما تّتجه إإليیكم ووهي منحنيیة تفّكر بصوتت عالل
مع ، تارريیخيّیة وودديینيّیة سيیاسيّیة ًاأأحدااث» حادّدةة«بطرحها لتأّمالتها االّشخصيیة كامرأأةة أأّميیة من ااألسفل، تسائل  ززووجة إلمامم وومجاهد سابق،

وونبرةة شعريیة. لفتة فطريیة  
 
 

/ مختبر ددمشق االمسرحي 18االسبت  كانونن االثاني: حدثث ذذلك غدااً  
أأغانيیها ووجدرراانها. مكانها االشخصي هذاا يیغدوو مسرحا ووبعد نهارر عمل طويیل تعودد اامرأأةة "مستقلة" إإلى بيیتها االصغيیر لتوااجه أأغرااضها 

للقاء من نوعع غريیب. تقومم هذهه االتجربة على لقاء ثالثة أأنماطط كتابة لثالثة كتابب مسرحيیيین شديیديي ااالختالفف عن بعضهم 
فراانكا ررااميیه في  . ااإليیطاليیانن دداارريیوفو ووررفيیقته1974االبعض.ااأللماني فراانز كزاافيیه كرووتز وومسرحيیته االصامتة "ما يیطلبه االجمهورر" 

مونولوجيین من مونولوجاتهما "االنسائيیة" من نهايیة االسبعيینيیاتت. ووااإلنكليیزيي مارركك رراافنهيیل في مشهد من إإحدىى أأشد مسرحيیاته االتصاقًا 
بوااقع منتصف االتسعيینيیاتت.   

 
لوقوفف عند ، بهدفف ااحوااررمٍم للكانونن االثاني االساعة االعاشرةة وواالنصف صباحًا من خاللل يیو 19يیختتم االملتقى فعاليیاته يیومم ااألحد      
االمختبريیة مع حوااضنها االمجتمعيیة،  ووتلمس عالقاتت هذهه االمماررساتتووإإشكاليیاتت مماررسته،  ض مفاهيیم مسمى "االمختبر االمسرحي"بع

-حيیث يینضم إإلى هذاا االملتقى االمخرجج معز االمراابط للتحدثث عن االمختبر االمسرحي/ تونس ووعن تجربته ااألخيیرةة "ااستربتيیز ووليیمة  
اانن".    االجرذذ  

 
من خاللل منحة موااعيید٬، مؤسسة االمورردد االثقافي. 1تم نقل االفنانيین في ملتقى أأغورراا  

لإلطالعع على االبرنامج االتفصيیلي للملتقى وومتابعة كافة االتطوررااتت وواالتحديیثاتت االخاصة بهھ يیرجى ززيیاررةة صفحة االملتقى على االفيیس 
  /https://www.facebook.com/events/705400772812196 .1بوكك: أأغورراا 

 اانتهھى
لمزيید من االمعلوماتت٬، ووللتوااصل مع االفنانيین أأوو ترتيیب لقاءااتت صحفيیة ووتصويیر االعرووضض يیرجى ااالتصالل عبر االبريید ااإللكترووني 

nehmat19@hotmail.com  
01 381290أأوو عبر االهھاتف:   

_________________________________________________________________________________  



*مجموعة أأغورراا لبنانن-  
وواالحواارر.يیر جمعيیة ثقافيیة غيیر رربحيیة تسعى لتعزيیز حيیاةة ثقافيیة دديیناميیكيیة، متنوعة، ترىى في االفضاء االعامم حقًا للموااطن وومساحة لحريیة االتنقل وواالتعب  
شجيیع  تسعى أأغورراا إإلى تحفيیز االحواارر في االفضاءااتت االعامة، ووإإلى االتراابط االعضويي بيین االفنونن وواالثقافة ووبيین االمجتمع االلبناني، كما تهدفف إإلى ت

م بالنسبة لـ أأغورراا حلقاتت في االتباددلل االخّالقق بيین االفنانيین وواالمثقفيین االلبنانيیيین ووأأقراانهم في االمنطقة االعربيیة وواالعالم.  تشكل االفنونن وواالتربيیة وواالتعليی
سلسلة متراابطة تقودد إإلى االتنميیة االثقافيیة االمستداامة.  

 


