على أرض غريبة :لقاء حواري في متحف الفنون المعاصرة في غينت،
بلجيكا

تقوم اتجاهات -ثقافة مستقلة ،بالتعاون مع معهد غوته في بروكسل ،وبالتعاون مع متحف
الفنون المعاصرة في غينت  ،S.M.A.K.بتنظيم لقاء حواري بعنوان على أرض غريبة في
الخامس من حزيران /يونيو الساعة  11صباحاً في متحف  S.M.A.K.للفنون المعاصرة في
بلجيكا.
غينت،

 فنانين من سوريا،سرادق العراق- الذي ينعقد في إطار معرض جمال خفي،يجمع اللقاء
 حيث يتحدث كل من سالفة حجازي وخالد بركة وحيدر جبار عن خبراتهم،والعراق
 وتيسر،" ثالثة فنانين يتحدثون عن معنى االنتقال من "الوطن.واستراتيجياتهم لل نجاة
.حاج
نجمة
السينمائية
والمخرجة
المسرحية
الكاتبة
اللقاء
 يستطيع الفنانون المنتقلون إلى بالد اللجوء حمل األساسيات في،كالعديد من الالجئين
 يخلّفون ورشات عملهم وتفاصيلهم. أما شحن أدواتهم فهو أمر مستحيل،حقائبهم
 عليهم إعادة، في بالد اللجوء. ويزول ذلك العالم الذي بنوه بتؤدة على مر سنوات،خلفهم
 فليس واضحاً دائماً ما هو،ً وإذا لم يكن ذلك كله كافيا. وغالباً من الصفر،بناء كل شيء
 كيف يمكن. فعلى المرء الحصول على أوراق رسمية إذا كان يريد العمل.ًالمسموح قانونيا
 من دون وكيل وال صالة عرض؟، من دون دليل يجمع أعماله،للواحد منهم إثبات أنه فنان
كيف يبدأ الفنان رحلته الجديدة في أرض غريبة؟ من يساعده؟ وماذا عن االندفاعات
كانت؟
كما
زالت
أما
موجودة؟
زالت
أما
الفنية؟
َ ُت
،ناقش هذه األسئلة بين المخرجة السينمائية والمصممة البصرية سالفة حجازي
ً
 وينضم. المولودَين في دمشق والمقيمان حاليا في برلين،والمصمم البصري خالد بركة
إليهما المصمم البصري حيدر جبار من العراق الذي يعيش حالياً في مركز لالجئين في
 ولقد واجه الفنانون الثالثة سلسلة من المشكالت التي يواجهها الفنانون.بلجيكا
 بال، وما سيقولونه سيشكل. أصبحوا متخصصين في هذه المسألة، وبغير قصد.الهاربو ن
ًمثيرا
ًحديثا
.لالهتمام
،ريب
.مجاني
والدخول
عامة
الدعوة
 يرجى الضغط،لمعرفة المزيد عن الفنانين المشاركين في هذا الحدث وعن موعد الحضور
.هنا

On Foreign Ground: A panel discussion in Brussels about survival
strategies for artistsin refuge

Ettijahat- Independent Culture, in association with the Goethe-Institut
Brussels and in collaboration with S.M.A.K., will organize a panel discussion
entitled On Foreign Ground on June 5that 11 am in S.M.A.K. museum in
Belgium.
The panel, which comes within the framework of the exhibition Invisible Beauty
– Pavilion of Iraq, brings together three artists from Syria and Iraq. Sulafa
Hijazi, Khaled Barakeh and Haider Jabbarsh share their experiences and survival
strategies. Three artists on the run talk about what it means to be an artist on
the run. Playwright, filmmaker and curator Nedjma Hadj will moderate the talk.
Like many other refugees, artists on the run can often only take the basics in
their back packs. Shipping their tools is out of the question. Their workshops
and oeuvre are left behind. The network meticulously constructed over the
years is gone. Everything has to be rebuilt, often from scratch. And if all this
was not enough, it is not always clear what is legally allowed. One needs official
paperwork, if one wants to work. How does one prove that he or she is an
artist? Without a catalogue. Without an agent or gallery. How does one go
about it? Who can offer a helping hand? And what about the artistic impulses?
Are they still there? Are they still the same?
These questions are tackled by film director and visual artist Sulafa Hijazi and
visual artist Khaled Barakeh, both born in Damascus. They are joined by visual
artist HaiderJabbar from Iraq. Sulafa Hijazi and Khaled Barakeh found refuge in

Berlin, Haider Jabbar currently lives in a Belgian refugee center. They were
confronted with a series of specific problems that artists on the run are facing.
Without wanting to, they became specialists in the subject matter. What they
have to say will undoubtedly give rise to an interesting talk.
Open invitation and free admission.
To know more about the participation artists and the event, please click here.

ورشتا عمل في بناء القدرات تستجيبان الحتياجات مشاريع ابتكر سوريا

ضمن إطار برنامج بناء القدرات الذي ينظمه ابتكر سوريا :مشروع تمكين الفن السوري في
المهجر ،تم تصميم ورشتي عمل مكثفتين خالل شهري نيسان /أبريل وأيار /مايو 2016
للمستفيدين من اإلطالق التجريبي للمشروع وذلك بناء على أهم االحتياجات التي
الدعم.
على
الحاصلين
الفنية
المشاريع
أصحاب
اقترحها
تمحورت الورشة األولى حول بناء خبرات ومهارات التواصل مع المستفيدين والجمهور
بإدارة جنيد سري الدين ومايا زبيب من فرقة زقاق المسرحية ،إضافة إلى مدخل نظري
حول عمليّة الرصد والتقي يم ووضع إطار لتقييم المشاريع المستفيدة من ابتكر سوريا بإدارة
بشكل
كريستيل مسلّم وندى شدياق من فريق اليقظة الدولية .تم تصميم التدريب
ٍ
عملي وتضمن مجموعة من المفاهيم النظرية حول أهم التقنيات والحساسيات التي
ينبغي أخذها في االعتبار خالل تصميم مشاريع فنية في بيئات متنوعة .تمحورت التمارين
العملية والتطبيقية حول تحديد أهداف المشاريع وعرضها ،تحديد الفئات المستهدفة وتنوع
المجتمعات وأشكال التواصل ،إضافة إلى تقديم تقنية السياق والتكيّف ..إلخ .كما شمل
القسم الثاني من التدريب عرضاً ونقاشاً وتماريناً تطبيقية حول التغيير الذي تهدف إليه
المشاريع (على المدى القصير والمدى الطويل) وإعطاء أمثلة مع أنواع مختلفة من
والمؤشرات.
التغيرات
تمحورت ورشة العمل الثانية حول تطوير مهارات اإلدارة المالية للمشاريع الثقافية قصيرة

 هدفت الورشة إلى تطوير مهارات اإلدارة المالية لدى.األمد بإشراف المدرّبة تريز بديع
 وغطت جلساتها بعض الموضوعات المتعلقة بهذا المجال حول كيفية إعداد،المشاركين
 كما تضمن التدريب دراسة حالة.الميزانيات وإعداد التقارير المالية وتقرير التدفق النقدي
.فضال ً عن مداخلة خاصة عن تمويل المشاريع الثقافية من قبل المدرّب عبدهللا الكفري
- مشروع تمكين الفن السوري في المهجر هو مشروع مشترك بين اتجاهات:ابتكر سوريا
 ويهدف إلى،ثقافة مستقلة وكل من المجلس الثقافي البريطاني ومنظمة اليقظة الدولية
 كما يسعى.تقوية وتعزيز خبرات الفنانيين والفاعلين الثقافيين السوريين في المهجر
المشروع إلى توفير بيئة مؤهلة ومبادرات تخوّل الفنانين السوريين والفاعلين الثقافيين
ومنظمات المجتمع المدني من لعب دور ريادي في تحسين الظروف المعيشية
 وذلك من خالل دعم جهود ومبادرات مبدعة تساهم في تكريس التعاون،للسوريين
.والتكيّف بين السوريين والمجتمعات المضيفة

Two tailorbird workshops meet the needs of the Create
Syria projects

As part of the capacity building programme organised by Create Syria: a project
to empower Syrian art in exile, two intensive workshops were conducted in April
and May 2016. Participants were the beneficiaries of the testing phase of the
project. The workshops were designed according to the most important needs
suggested by supported project runners.
The first workshop focused on building expertise and skills to communicate with
the beneficiaries and audience. Supervised by Junaid Sarieddeen and Maya
Zbib from Zoukak Theatre Company, the workshop started with a theoretical
introduction about observing and setting frameworks for evaluating projects
benefiting
from Create
Syria,
which
is
moderated
by Christelle
Musallam andNada Shidyaq from the International Alert team. Training was
designed practically to cover a number of theoretical concepts regarding the
most important approaches and sensitive issues that must be considered when
designing art projects in various environments. Hands-on and applied exercises
focused on identifying the goals of the project and how to pitch them,
identifying target audience, the diversity of communities, and forms of
communication, as well as techniques in order to define context and adapt to it,
etc. The second part of the training comprised a demonstration, a discussion,
and applied exercises about the change that projects aspire to achieve (shortterm and long-term), in addition to examples of different changes and change
indicators.
The second workshop focused on developing the skills of financial management
of cultural short-term projects, supervised by trainer Terez Badeea’. The
workshop sought developing financial management skills of participants. The
sessions covered a number of relevant topics, namely preparing budgets, and
writing financial and cash-flow reports. The training also included a case study
on a pitch to fund cultural projects by trainer Abdullah Al Kafri.

Create Syria: a project to empower Syrian art in exile is a joint project by
Ettijahat-Independent Culture, the British Council, and the International
Alert organisation. The project aims at broadening and enhancing the expertise
of Syrian artists and cultural actors in exile. The project also seeks to foster the
environment and initiatives that enable Syrian artists, cultural actors, and civil
society organisations to play a leading role in improving the lives of Syrians, by
supporting creative efforts and initiatives that can contribute to the
’collaboration between Syrians and host communities, and facilitate Syrians
adaptation with them.

إصدار كتي ّب ملخص أبحاث الدورة الثالثة من برنامج أبحاث -لتعميق ثقافة
المعرفة
أصدرت اتجاهات -ثقافة مستقلة كتيّباً الكترونياً باللغتين العربية واالنجليزية يتضمن
ملخصات األبحاث التي تم إنجازها ضمن إطار الدورة الثالثة لعام  2016من برنامج أبحاث-
لتعميق ثقافة المعرفة.
عشرة أبحاث جديدة أنجزها عشرة باحثين سوريين وفلسطينيين سوريين يعيشون داخل
سوريا وخارجها وأشرف عليها مجموعة من الباحثين هم جاد الكريم جباعي ،حسان
عباس ،جمال شحيد ،ماري الياس ،مريان نجيم ،ميسون علي.
يفتتح الكتيّب ملخصات األبحاث بالبحث الذي أنجزه الباحث آواديس كبرئليان والذي حمل
ُّ
تأسساً على الحاضر :المسرح التفاعلي نموذجاً .يستكشف هذا
عنوان التعبير بوصفه
البحث حيو ية دور المسرح التفاعلي في عالج آثار التراجيديا السورية بصفته مساحة
للحوار والتعبير الحر.
ثاني الملخصات للباحثة بشرى عدي والتي عنونت بحثها بــ طاء طاء طاقية :دراسة في
ذاكرة األلعاب الشعبية السورية ،وسلّطت الضوء فيه على عدد من األلعاب الشعبية
المنتشرة في الم جتمع السوري ودورها كتراث المادي في حماية الهوية ،ومدى تأثير
(الحرب) عليها من خالل دراسة المتغيرات السياسية واالجتماعية واالقتصادية والثقافية
التي فرضتها الظروف القاسية خالل الخمس سنوات الماضية.

المدرسة وأثرها في تشكيل شخصية الفرد وإعداده/ها لعضوية المجتمع المدني
والمواطنةهو العنوان الذي اختارته الباحثة ديما أبو زيدان لبحثها معتمدة المنهج التاريخي
في طرح جملة من األسئلة البحثية منها :ما أثر الماضي المدرسي ونوع التعليم في
تشكل النخب الثقافية والسياسية بشكل عام ،وفي تشكل القيادات السياسية وقيادات
المجتمع المدن ي؟ وهل للمدرسة أي أثر في االحتجاجات التي انطلقت في ربيع عام
 2011إذ اكتشف الشابات والشباب تناقض هذا النظام والسلطة مع حاجاتهم وتطلعاتهم؟
رابع األبحاث كان للباحثة ديما العلي وحمل عنوان السخرية كتعبير عن الواقع السوري.
في هذا البحث ترصد ديما العالقة الطردية بين السخرية والمأساة وتحلل مفهوم المفارقة
ُ
كاستراتيجية أساسية للسخرية قبل االنتقال إلى تحليل تحليل ستة نماذج فنية أنتجت
بعد انطالق الحراك الشعبي.
وليس بعيداً عن مفهوم السخرية ،تنجز الباحثة رغد شجاع بحثها في شعرية الحرب:
جماليات وطرائف األزمة السورية ،راصدة من خالله بعض تفاصيل الحياة اليومية للسوريين
في الداخل السوري وانعكاسها على الفنون التي تُخلق وتنفذ داخل سوريا.
ومن الداخل السوري أيضاً ،يخوض الباحث عالء الدين العالم مقاربة بحثية سوسيولوجية
حول معايير الجودة في المسرح السوري المعاصر راصداً ما وصفها بالتغييرات الناعمة
التي طرأت على المسرح السوري خالل السنوات الماضية ،ومستلهماً نظرية عالم
االجتماع الفرنسي بيير بورديو في الحقول الفنية.
زاوية أخرى يط ّ
ل بها باحثو هذه الدورة من برنامج أبحاث على سوريا وهذه المرة عبر فيديو
ٌ
بحث يحاول من خالله الباحث عمر بقبوق اإلجابة على
السيلفي في سوريا ،وهو
السؤال التالي :هل ظاهرة فيديو السيلفي هي ظاهرة فنية أم ظاهرة اجتماعية؟ راصداً
بالتحليل مضامين مجموعة من النماذج المختارة لتبيان العناصر الفنية سواء كانت مقصودة
أو عفوية.
هل كانت الصور النمطية السياسية في سوريا سبباً الستخدام العنف وإلغاء اآلخر؟ يحاول
الباحث هاني الطلفاح اإلجابة على هذا السؤال عبر بحثه الموسوم بــ الصورة النمطية
السياسية في الحراك السوري :الداللة والتأثير ،عبر معرفة مدلوالت الصورة النمطية
السياسية وأثرها على العالقات االجتماعية بين األفراد والمجموعات داخل المجتمع
السوري ،وذلك أثناء الحراك الذي بدء في آذار عام .2011
أما الباحث وسيم السلطي فيعنون بحثه بــ األطفال في ظالم تنظيم الدولة اإلسالمية
ماضياً في كشف ممارسات التنظيم وسلوكياته اإلجرامية الخطيرة التي يمارسها بحق
أطفال سوريا ،وانتهاكه لكافة الحقوق الطبيعية والقانونية الخاصة بهم ،واستبدالها
بواجبات شاقة من شأنها إنشاء األطفال على عقيدة الكراهية والعنف والموت.
يختتم الكتيّب ملخصاته ببحث بعنوان صورة الوطن في األغنية السورية المستقلة للباحث
وسيم الشرقي .يعالج البحث موضوعة صورة الوطن في األغنية السورية المستقلة من
خال ل رصد تجلياتها في أعمال فرقتين من جيلين مختلفين .األولى هي فرقة كلنا سوا
التي تأسست منتصف عقد التسعينيات من القرن الماضي ،والثانية هي فرقة خبز دولة
السورية.
االنتفاضة
بعد
بيروت
في
تأسست
والتي
لتنزيل كتيّب ملخصات األبحاث باللغة العربية يرجى الضغط هنا.
Publishing of the research summary booklet for the third edition
of Research- To Strengthen Culture of Knowledge

Ettijahat- Independent Culture has published, in both Arabic and English, an ebooklet that contains the summaries of research papers written with the
support of the third edition of the Research- to Strengthen Culture of
Knowledge programme.
The project supported ten research papers written by ten Syrian and
Palestinian-Syrian researchers living both inside and outside of Syria. The
papers were reviewed by a group of professional researchers including Hassan
Abbas, Jad Al-Kareem Jebaie, Jamal Chehayed,Marianne Noujaim, Marie
Elias, and Meisoun Ali.
The booklet starts with the summary of Expression Founded in the ‘Now’:
Interactive Theatre as an Example, a research paper by Avedis Kaprealian. The
research explores how the vital role of interactive theatre as a space for open
dialogue and free expression can play an important part in treating the impact
of the Syrian tragedy.
The second summary presents Taq taq taqiyeh: A study of memory in games ,
by Boushra Adi. The research sheds light on a number of popular games in
Syrian society and their role as an immaterial heritage in preserving identity.
The research also explores how said games were affected by war through
studying political, social, economic, and cultural changes that resulted from the
harsh
circumstances
over
the
last
five
years.
Under the title of The Role of Schools in Preparing Individuals for Civil Society
and Equal Citizenship, researcher Dima AbouZeidan uses a historical method to
pose a number of important questions including: how do school years and type
of education affect the formulation of cultural and political elites, political
leadership, and civil society leaders? Did schools have any effect on the uprising
that started in the Spring of 2011, in which young men and women discovered
the contradiction between the political regime and their needs and aspirations?
In the fourth research, Sarcasm as an Expression of the Syrian Reality,
researcher Dima Aliexplores the proportional link between the level of sarcasm
and the gravity of tragedy. After analysing the concept of irony as a key
strategy in sarcasm, Ali goes on to analyse six examples that were produced
after
the
start
of
the
uprising.
Looking into sarcasm from a different angle, War poetry: Aesthetics and odds of
the Syrian crisis, by Raghad Shujaa, observes details of the daily lives of Syrians
living inside Syria and their impact on artworks created within Syrian borders.
Also from inside Syria, Alaaaiddin Al Alem offers a sociological approach
to Standards of quality in Syrian theatre today, observing ‘subtle changes,’ that,
according to his description, occurred in Syrian theatre over the last few years.
He embarks on this journey guided by the theory of the French
sociologist, Pierre Bourdieu, on the arts.
Looking at Syrian life from a different perspective, Omar Bakbouk poses a
question in his research, Selfie Videos in Syria: Are selfie videos an artistic
phenomenon
or
are
they
a
social
one?
To
answer
this
question, Bakbouk analyses several selected examples to investigate their

artistic

elements,

whether

intended

or

spontaneous.

Were political stereotypes in Syria a reason for violence and an annihilation of
the other? Researcher Hani Al-Telfah tries to answer this question in Political
stereotypes in the Syrian Revolution: Meanings and Effects by following the
meaning of political stereotypes and their effects on individuals and groups
within the Syrian society during the uprising that started in March 2011.
In his research paper, Children under the Dark Rule of the “Islamic State”
Organisation, researcher Wasim Al Salti reveals dangerous, criminal practices
and behaviour of the organisation toward Syrian children. The research focuses
on the terrorist organisation’s violation of children’s natural and legal rights,
while replacing them with harsh obligations that cultivate a culture of hatred,
violence,
and
death.
The booklet concludes with the summary of The Image of ‘the Homeland’ in the
Underground Syrian Songs, by Waseem Al Sharqi. The research analyses the
image of the homeland in underground Syrian songs by observing its
manifestations in the music of two different groups from two different
generations. The first group is Kelna Sawa, which started in mid- 1990’s and the
second is Khebez Dwaleh, which started in Beirut after the Syrian uprising.
Please click here to download the booklet in English.

العرض المسرحي عائلة تي جين يختتم عروضه في بيروت

،اختتمت جمعيّة مسرح انسمبل جولة عروض عملها المسرحي الجديد عائلة تي جين
وهو عرض مسرحي موسيقي مبني على حكايا فوكلوريّة كاريبيّة ومستوحى من

 الذي تم بالتعاون مع، يضم العمل.مسرحيّتين لديريك والكوت وبليانا سربلويانوفيتش
. مجموعة من الممثلين الكبار والمراهقين،بسمة وزيتّونة لإلغاثة والتنمية
 مايو/ أيار25 انطلقت جولة العروض من مركز بسمة وزيتونة في مخيم شاتيال في
 مناطق وأماكن مختلفة في لبنان وهي6  عروض تم تقديمها في8 واشتملت على
 قبل أن تنهي الجولة عروضها في، حرج بيروت، قصقص، زقاق البالط، الجميزة،شاتيال
. مايو/ أيار29 جنينة الصنائع يوم
عائلة تي جين هو مشروع مسرحي موسيقي نفذه مجموعة من الناشئة السوريين
 عملوا جنباً إلى جنب مع ممثلين لبنانيين وسوريين وفنانين،المقيمين في مخيم شاتيال
 وفي نهاية المشروع تم تقديم عرض مسرحي تفاعل فيه الراشدون مع الناشئة.دوليين
 هدف المشروع إلى تطوير القدرات اإلبداعية للناشئة.بحضور موسيقيين في الفضاء العام
 تفاصيل ما يعيشونه حالياً من تقلبات الشتات السوري من، عبر مسارات إبداعية،وربط
.وجهة نظرهم مع قصة تي جين
لمتابعة المزيد من أخبار ومشاريع جمعية مسرح انسمبل يرجى زيارة صفحتهم على
.موقع فيس بوك عبرالضغط هنا

 مشروع تمكين:تم إنجاز هذا العرض المسرحي ضمن منحة من مشروع ابتكر سوريا
.الفن السوري في المهجر

Family Ti-Jean concludes in Beirut

Masrah Ensemble Society concluded the performance of their new play, Family
Ti-Jean, a musical based on folklore Caribbean tales that was inspired by two
plays by Derek Walcott and Biljana Srbljanovic. Produced in association with
Basmeh & Zeitooneh, the performance included adult as well as adolescent
actors
and
actresses.
The play was first shown in Basmeh & Zeitooneh centre in the Shatila refugee
camp on the 25th of May, with eight performances in five different places in
Lebanon, including Shatila, Gemmayzeh, Zoukak Al Balatt, Qasqas, Horsh
Beirut. It was concluded in Sanayeh Park on the 29th of May.
Family Ti-Jeanis a musical play performed by young Syrian amateurs living in
Shatila, alongside professional Syrian, Lebanese, and international artists. At the
end of the project, a performance was held were adults interacted with young
actors, in the presence of musicians in the public space. The project aimed at
developing the creative skills of young amateurs and using creative paths to link
the details of their current experiences and the Syrian displacement with their
view
of
the
story
of
Ti-Jean.
To learn more about the Masrah Ensemble society, please visit their Facebook
page
by clicking
here.
This project was supported by a grant from Create Syria: a project to empower
Syrian art in exile for 2016.

في عامها الثالث ،بسمة وزيتونة تحتفي باكتشاف المجهول
احتفاال ً بالذكرى الثالثة النطالقتها ،أقامت جمعية بسمة وزيتونة احتفالية فنية وثقافية
متعددة الوسائط واألمكنة ق ّدم خاللها مجموعة من الشباب واليافعين واألطفال من سوريا
وفلسطين ولبنان أعمالهم الفنية في التشكيل واألفالم والمسرح والغناء من  16وحتى
 22أيار /مايو .2016
اختارت بسمة وزيتونة الحتفاليتها عنواناً من حرف واحد هو حرف الــ س ،وهو ما يرمز إلى
المجهول ويشكّل بالنسبة لبسمة وزيتونة ،وفقاً إلعالن االحتفالية ،قوة دفع قادتها على
امتداد سنواتها الثالث إلى البحث عن المجهول الذي ُغيّب اجتماعيّاً وثقافيّاً أو مكانيّاً.
افتتحت االحتفالية فعالياتها يوم االثنين  16أيار /مايو  2016بمعرض للفن التشكيلي في
وسط البلد ،حيث ق ّ
دم فنانون شباب من لبنان وفلسطين وسوريا أعمالهم الفنية التي
ّ
اختارتها لجنة مؤلفة من مختصين بمجال الفن التشكيلي.
في اليوم التالي ،دعت جمعية بسمة وزيتونة جمهورها لحضور بروفة مفتوحة لعملها
المسرحي الموسيقي المشترك مع مسرح انسمبل عائلة تي جين في مركزها في
شاتيال ،إضافة إلى عرض ألفالم قصيرة لمجموعة من الشباب السوريين والفلسطينيين
واللبنانيين تعكس واقع الحياة في مخيم شاتيال وذلك في منشن زقاق البالط.
توالت فعاليات احتفالية س لتنتقل بجمهورها يوم األربعاء  18أيار /مايو إلى المركز الثقافي
الفرنسي في بيروت حيث ق ّدمت معرضاً في التصوير الضوئي حمل عنوان عيوني ،وهو
نتاج ثالث ورشات عمل أقيمت في بيروت وطرابلس والبقاع واشترك فيها  45يافعاً سورياً
ولبنانياً بالتعاون مع الفنان التشيلي .Filipe Jacom
أما يوم الجمعة  20أيار /مايو فتم تخصيصه ألمسية قراءات شعرية وقراءات مسرحية من
إشراف نوار يوسف بعنوان عالقون هنا .وذلك في مسرح بابل .ق ّ
دمت هذه الفعالية تجارب
شعريّة لشباب وشابات من سوريا وفلسطين ،تبعها قراءات مسرحية من عدة نصوص
عربية معاصرة كتبها شباب وشابات مسرحيين من الدول العربية وقدمها ممثلين وممثالت
من ك ّ
ل من سوريا ولبنان.
للموسيقى والغناء مكانها في احتفالية س ،ففي يوم السبت  21أيار /مايو في مسرح
المدينة اقترحت بسمة وزيتونة على جمهورها عرضاً للموسيقى واإليقاع ق ّ
دمه طالب
الج معية مستخدمين أجسادهم كآالت إيقاعية كنتيجة لورشة عمل تخصصية قادها الفنان
اللبناني دانيل صايغ ،إضافة إلى فقرة غنائية لكورال بسمة وزيتونة بأصوات  20طفال ً
يقومون بالغناء مع المدرّبة ماريا حسن.

 مايو بعرض فنّي/ أيار22 اختتمت االحتفالية عروضها على درج الفوندوم مساء يوم األحد
ُ
حيث ق ّدم الشباب والشابات عروض دبكة فلسطينيّة وعروض غنائيّة ومعرض صور
،متنوّع
.ضوئيّة ملتقطة بأعين أطفال من شاتيال

 مشروع تمكين:حصل مشروع احتفالية بسمة وزيتونة على منحة من إطار ابتكر سوريا
ّ
 المجلس الثقافي، ثقافة مستقلة-مؤسسة اتجاهات
الفن السوري في المهجر من
ّ
،مؤسسة سوليدير
، وعلى دعم من المركز الثقافي الفرنسي،البريطاني واليقظة الدولية
.وأفراد مستقلين
ُيذكر أن بسمة وزيتونة هي جمعية أهلية لبنانية ُتعنى بمساعدة الالجئين السوريين
 تنفذ الجمعية أعمالها من خالل مراكزها التي توفر.والمجتمعات المستضعفة في لبنان
.للمجتمعات المحلية مشاريع تنموية شاملة وصغيرة في المناطق المهمشة
لمتابعة أخبار ومشاريع بسمة وزيتونة يرجى زيارة صفحتها على موقع فيس بوك
.عبر الضغط هنا

Basmeh & Zeitooneh celebrate discovering the unknown in their third
year

Celebrating their third anniversary, Basmeh & Zeitooneh held a multimedia,
multi-place artistic and cultural festival. Young artists and child artists from
Syria, Palestine, and Lebanon presented their artworks in painting, film, theatre,
and
singing
on
16-22
May
2016.

Basmeh & Zeitooneh gave the festival a one-letter title, X ,) (سthe symbol of
the unknown. According to the festival’s release, the choice of this title came
from its symbolism that motivated them to search, over three years, for the
unknown that was oppressed socially, culturally, and spatially.
The festival was opened on Monday, 16 May 2016, with an art exhibition in
Downtown Beirut, where young artists from Lebanon, Palestine, and Syria
presented their artworks, chosen by a committee of professional artists.
On the next day, Basmeh & Zeitooneh invited the audience to an open
rehearsal of their joint musical project with Masrah Ensemble society, Family TiJean, in their centre in Shatila. Additionally, short films, by young Syrian,
Palestinian, and Lebanese filmmakers about life in Shatila refugee camp, were
shown
in Mansion,
Zouqaq
Al
Blatt.
The events of X ) (سcontinued on Wednesday, 18 May, in the French Cultural
Centre in Beirut, where a photography exhibition was held. Under the title of My
Eyes, the exhibition was the result of three workshops that were conducted in
Beirut, Tripoli, and Beqaa’, with the participation of 45 young Syrians and
Lebanese amateurs, under the supervision of the Chilean artist Filipe Jacom.
Friday, 20 May, was dedicated to Stuck Here,readings from poems and plays,
supervised byNawar Yousef, in Babel Theatre. The event included poems by

young Syrians and Palestinians, followed by readings from several Arab plays
written by young playwrights, read by Syrian and Lebanese actors and
actresses.
Music and singing were also a part of X ()س. On Saturday, 21 May, Basmeh &
Zeitoonehpresented a show of music and percussions, presented by the
students of the society, who used their bodies as percussion instruments. The
event was a result of a specialised workshop supervised by the Lebanese
artist, Daniel Sayegh. The event also included songs performed by 20 children
from Basmeh & Zeitooneh’s chorus, supervised by trainer Maria Hassan.
The festival was concluded at the Vendome Stairs on Sunday 22 May with a
variety
show.
Young
men
and
women
performed
traditional
Palestinian dabkeh dance, as well as songs and photographs taken by children
living
in Shatila.
The Basmeh & Zeitooneh festival was supported by a grant from Create Syria: a
project to empower Syrian art in exile by Ettijahat- Independent Culture,
the British Council, and theInternational Alert organisation, with additional
support from the French Cultural Centre, theSolidaire Foundation, and
independent
individuals .

Basmeh & Zeitooneh is a Lebanese non-governmental organisation that aims to
help Syrian refugees and unprivileged communities in Lebanon. The
organisation implements its projects through its centres, providing communities
with comprehensive and development projects in marginalised areas.
To learn more about Basmeh & Zeitooneh, please visit their Facebook page
by clicking here.

دوما أحبك ..شريط سينمائي يروي الحصار يصل إلى بيروت

استطاع فريق عمل فيلم دوما أحبك للمخرج سعيد البطل (مجموعة رسل) بعد انتظار دام
نحو  13شهراً من إيصال المواد المصورة من داخل دوما المحاصرة إلى العاصمة اللبنانية
بيروت وذلك في شهر آذار /مارس  2016لتبدأ المرحلة األخيرة من المونتاج ومن تصوير
المشاهد البينية بين خمسة أفالم قصيرة منفصلة تجمعها تيمة الحياة اليومية في دوما
المحاصرة التقطتها عدسات خمسة شباب أرسلوا شرائطهم السينمائية من خلف
الحصار.
اعترضت مجموعة من العقبات طريق دوما أحبك كان آخرها الحصار الطويل .ففي وقت
سابق ،وخالل تصوير أحد األفالم ،واجه أحد المخرجين الشباب المنع من التصوير من قبل
أحد التنظيمات اإلسالمية المسلحة الذي أقدم الحقاً على اعتقال أحد شخصيات الفيلم
أشهر.
لبضعة
عقبة أخرى كانت في انتظار دوما أحبك ،فقد تعرض القرص الصلب External Hard
 Diskالذي يحتوي على نسخة من جميع المواد المصورة للتلف التام بعد أن تعرض
المبنى الذي يحتوي مكتب فريق العمل للقصف مما أدى إلى انهيار البناء بصورة كاملة
وتلف جميع المواد المصورة ،إال أن فريق العمل نجح في إعادة تجميع المواد المصورة من
جديد.
بعد ذلك ،دخل المشروع في حالة انتظار طويل بسبب إغالق طريق التهريب نظراً
للنزاعات الداخلية بين الفصائل المسيطرة عليه ،مما أ ّ
خر وصول المواد المصورة إلى لبنان
ونصف.
أشهر
أربعة
لمدة
اليوم ،بقي في رحلة الفيلم تسعة أشهر من مرحلتي المونتاج وما بعد
المونتاج  ،Production and Post Productionفبعد وصول المواد إلى بيروت تم االتفاق مع
المونيتور أيمن نحلة ،فضال ً عن الشروع في إنجاز فيديو تعريفي  Trailerمدته خمس
دقائق ،قبل البدء بمونتاج األفالم القصيرة الخمسة ك ّ
ل على حدا ،لتكون نهاية العام
ً
الجاري هي الوقت الذي يتوقع فيه فريق العمل أن يصبح الفيلم جاهزا للعرض األول.
رغم كل الصعوبات التي واجهت المرحلة األولى للفيلم ،يراجع اليوم فريق العمل ما تم
إنجازه ويصرّحون بارتياحهم للنتيجة الفنية الحالية للمواد المصورة وهم يشعرون بفخر إنجاز
المحاصرة.
الغوطة
داخل
األول
الروائي
الفيلم

حصل مشروع الفيلم السينمائي دوما أحبك على منحة إنتاجية ضمن الدورة األولى
 وهو مشروع يهدف إلى العمل مع مجموعة من الناشطين المدنيين،لبرنامج مختبر الفنون
 من خالل تمكينهم من إنتاج مشاريع فنية على شكل شرائط،من ذوي االهتمامات الفنية
 تتمحور جميعها حول تيمة المدينة والحياة اليومية من زوايا مختلفة ال،سينمائية قصيرة
 يسعى هذا المشروع إلى التركيز على ثقافة الحياة والحب الموجودة.يطرحها اإلعالم
لدى أهل المدنية رغم كل الظروف القاسية التي عاشوها ويعانون منها بشكل يومي
.وصمودهم في وجه الخوف واالستسالم ليكون هذا الفيلم وثيقة فنية ومدنية

Douma, I Love You - A film about the siege arriving in Beirut

After waiting for about 13 months, the team of Douma, I Love You, a film
by Saeed Al Batal (Rousl Group), was able to deliver cinematic material from
inside Douma, which has been under siege for several years, to Beirut,
Lebanon in March 2016. The team is now working on filming the scenes that
will bridge five separate short films covering daily life in Douma under siege,
made by five young filmmakers who delivered their films from beyond the
siege. Post-production will be the next step.

Douma, I Love You faced numerous obstacles, the last of which was the long
siege. Earlier, one of the young filmmakers was banned from filming by an
armed Islamic faction, which also detained one of the film’s actor’s for a few
months.
After a bombing of the building where the team worked, the external hard disk
drive that contained all filmed materials was damaged. The team was thankfully
able to collect the material again.
Smuggling routes where then closed when factions controlling them were in
conflict. This delayed any delivering of the filmed material for about 135 days.
Today, the project is ready for the final stages of production and postproduction, which will take nine months. After delivering the film’s material to
Beirut, the team acquired the services of editor Amine Nahleh, who will start by
making a five-minute trailer of the film, before editing each of the five short
films. The team expects the film to be ready by the end of this year.
In spite of all difficulties and obstacles they faced, the film’s team review of
what has been achieved was one of great satisfaction concerning the short
films. They are proud to make the first feature film inside Douma since it has
been under siege.

Douma, I Love You was supported by a production grant as a part of the first
edition of the Laboratory of Arts program. The grant was offered to support a
group of civil activists who are interested in filmmaking. This enabled them to
produce five short films about daily life in the city of Douma from the different
perspectives that the media neglects. The project seeks to show the

population’s ethos of a strong will to live and love. In spite of all difficult
circumstances and daily grave tragedies, the people of Douma refuse to
surrender to fear. This film is a civil, artistic attestation of that ethos.

لقاء مع المصمم المعماري إياس شاهين حول مشروعه البصري
المكاني جنح عقارية

من قلب دمشق وعلى وقع تغيراتها اليومية ،يرصد المعماري والفنان إياس شاهين عبر
مشروعه البصري المكاني الجديد جنح عقارية مجموعة من التغييرات في صورة مدينة
دمشق على الصعيدين المعماري والعمراني ،ويعكس هذه الصورة بشكلها الحقيقي
من خالل عرض أثرها المادي والمعنوي .حيث يتناول المشروع عدداً من المشاريع
العقارية الحالية والمستقبلية التي تهدف شكالً إلى تطوير المدينة وال نعرف حقاً هل
ستفعل ذلك.
ما هي المفاهيم الفنية واألدوات التعبيرية التي يجري استخدامها في جنح عقارية؟

يعتبر تراكب الصور واألفكار وإضافة مستويات جديدة من المعرفة والتحليل أسلوباً رائجاً
ومتبعاً كثيراً في العمل البصري الفني ،حيث تتداخل مجموعة الطبقات والمستويات مع
بعضها البعض لتعرض صورة جديدة مركبة عن ظاهر األشياء ومضمونها وأثرها .يعتمد إنجاز
األعمال الفنية في معرض جنح عقارية على األسلوب التشاركي المفتوح مما يضمن
تعدداً في الرؤى والتوجهات ،وفي الوقت نفسه ،يلتزم المشروع باألدوات التعبيرية
والمفاهيم الفنية التالية لتحقيق انسجام في صيغة المنتج الفني.
ثالث ة أدوات تعبيرة أساسية هي :الرسم والظل والفراغ تم اعتمادها في تصميم
المشروع .تقاطع الخطوط لتشكيل ذاكرة ،تقاطع الضوء مع الظل ،تقاطع الثقل مع الفراغ،
ّ
متلقٍ .يهتم المشروع بالعرض التفاعلي
جميعها وسائل إلنشاء حيّز خاص بكل قراءة وكل
والتشاركي مما يساهم في إيصال الرسالة بشكل واسع وواضح ومؤثر حيث يعتمد على
المفاهيم التالية:
 التراكبية  :Layerوذلك للتركيز على مفهوم الشكل والمعنى .أي أن المتلقي سيعيشتجربة ذات مستويين .يرتبط المستوى األول بالدهشة األولية لمعرفة التغيرات الحاصلة،
في حين يرتبط المستوى اآلخر بمعرفة تداعيات هذه التغييرات وظاللها.

 التدخل القسري  :Imposingوذلك إلبراز الغرابة في المشهد بين ما يمكن وصفهبالمالئم وغير المالئم لمكانه .لذلك فإن المعرض سيقوم بمعالجة ارتباط المعرض بمكان
العرض.
 السرد  :Narrationوذلك للتأكيد على إيصال المعلومة إما بتراتبية زمنية ،أو بتراتبيةقصصية .أما النتيجة فهي محور مكاني يبدأ من نقطة ليصل لنقطة أخرى.
أين وصل المشروع في مراحل إنجازه؟

تم االنتهاء خالل المرحلة الماضية من جمع القاعدة النظرية .كما تم إجراء استطالع رأي
للمهتمين بالمشاركة في إنجاز العمل على واعتبار المشاركة الجماعية أحد أهداف
المشروع.
ً
يسعى المشروع حاليا للتعاون مع كلية الهندسة المعمارية بدمشق حيث تم التحضير
لورشة عمل ونقاش مفتوح .أنجز المشاركون خالل الورشة  20عمال ً فكرياً وفنياً حول
جسد المدينة ورؤيتنا حول األحداث والتطورات ذات األثر السريع على كافة االتجاهات.
لم تكن مبادرة التعاون مع الكلية هذه لتكون جزءاً من المشروع ،إال أن النتائج وتفاعل
المشاركين دفعني إلى اعتبارها مرحلة ممهدة لعصف األفكار ليصار إلى تطويرها في
مرحلة الحقة.
ما هي المراحل القادمة لتنفيذ المشروع وصوالً لمرحلة العرض النهائي؟

خالل شهر حزيران /يونيو القادم سيتم اإلعالن عن المرحلة الثانية من المشروع والتي
تتضمن تطوير نتائج المرحلة األولى لمدة شهر تقريباً وستكون النتائج الحجمية والشكلية
معرضاً ألعمال المشروع.
أما المرحلة الثالثة واألخيرة للمشروع ستمتد على شهري آب /أغسطس وأيلول/
سبتمبر  2016وتتضمن تأليف كتاب يضم الجوانب النظرية والعملية والتحليلية للمشروع
برؤية شخصية.
إياس شاهين

مهندس معماري تخرج من جامعة دمشق في عام  2007في المرتبة الثانية .ويشغل
حالياً منصب محاضر ومعيد في جامعة دمشق  -كلية الهندسة المعمارية.
في عام  ،2010أسس إياس مع وسام العسلي مختبراً خاصاً يجمع فن العمارة والنشاط
التعليمي ويحمل اسم .IW.lab
في إطار مختبر  IW.labتم إنجاز العديد من األعمال والمعارض وورشات العمل بالتعاون مع
العديد من المنظمات التعليمية والثقافية.
حصل إياس على درجة الماجستير في التصميم المعماري .ويتابع تحصيله العلمي لدرجة
الدكتوراه في اختصاص السكن واإلسكان .حصل إياس على العديد من المنح الثقافية من
العديد من المراكز الثقافية في دمشق وشارك في العديد من ورشات العمل حول
التصميم الثقافي ومجال الفن والعمارة في كل من األردن ولبنان ومصر والمملكة المتحدة
وفنلندة.

about his architectural Iyas Shahine Interviewing architect
multimedia projectReal Estate Misdemeanours

From the heart of Damascus, with its daily changes, architect Iyas

Shahine depicts architectural changes taking place in Damascus. These
changes are reflected in their true form by showing their effects. The project
covers several existing and future real estate projects that supposedly aim at
developing the city. However, we do not know whether this aim will be

achieved.
What artistic concepts and expression instrumentsare used in Real Estate

Misdemeanours?
The combination of images and ideas, by adding new levels of knowledge and
analysis, is a popular, widely followed technique in art works. A number of
layers and levels are weaved in one new image about how things look, what
they are about, and their effects. Making the pieces in Real Estate
Misdemeanours depends on an open collective work, which leads to several
different perspectives and directions. At the same time, the project uses three
expression instruments and artistic concepts in order to achieve harmony
among the components of the exhibition.
The instruments are: drawing, shadows, and emptiness.These lines meet to
create a new memory. Lights meet shadows, heavy masses meet emptiness—
these will be met by different interpretations from audience. The interactivity of
the show helps to deliver themessage effectively. The project uses the following
concepts:
- Layers, in order to focus on the concepts of aesthetics and their link to the
project’s message. The audience will experience the exhibition on two levels.
The first level is the surprise caused by realising how much change Damascus is
undergoing. The second level is about knowing the effects of these changes.
- Imposing change, in order to emphasise the strangeness of the landscape and
how things are not being built in the right place. Thus, the exhibition will deal
with its own link with the venue.
- Narration, in order to deliver information, either chronically, or casually. The
result is a spatial axis that starts from one point to reach another.
What phase has the project reached so far?

The theoretical basis of the project is completed. Potential collaborators on the
project were surveyed since interactive and collective work is one of the
project’s goals.
The project’s team is currently seeking to collaborate with the Faculty of
Architecture, after the workshop and discussion panel that were conducted.
Participants in the workshop made 20 artistic and intellectual works about the
city and presented their views on events and developments that are rapidly
having distinct effects.
The initiative to collaborate with the Faculty of Architecture would not have
been a part of the project, but the workshop results and the active participation
made that phase feel like a brainstorming phase in order to come up with ideas
that can be further developed later.
What is still needed for the project to be ready?
In June, the second phase of the project will be announced. This phase includes
developing the results of the first phase for about a month. The results will be
the components of the exhibition.
The third and final phase will span over August and September 2016, which
includes writing a book about the theoretical, practical, and analytical aspects of

the project with a personal perspective.
Iyas Shahine

After graduating from his university as the second best student of 2007,
architect Iyas Shahine now works as an assistant teacher in the Faculty of
Architecture in Damascus University.
In 2010, Iyas co-founded IW.lab, a laboratory that combines architecture with
education, along with Wisam Al Asali. Within IW.lab many exhibitions and
workshops were held, and many works were achieved in collaboration with
several educational and cultural organisations.
Iyas holds a master’s degree in architectural design. He is now working on his
PhD thesis about housing. Iyas has received several cultural grants from cultural
centres in Damascus. He has also participated in many workshops on cultural
design, art, and architecture in Jordan, Lebanon, Egypt, the UK, and Finland.

الشهر األخير من السنة الخامسة عرض مسرحي قيد اإلنجاز في تركيا

الشهر األخير من السنة الخامسة مشروع عرض مسرحي حاصل على منحة إنتاجية
ضمن برنامجمختبر الفنون وهو محصلة تواصل بين الكاتب الفلسطيني السوري ياسر
أبو شقرة والمنتج التركي المقيم في لندن هاكان سالح سيزاوغلو .في سطور قليلة
يتشارك معنا ياسر حكاية النص التي كتبها خصيصاً لهذا المشروع ،فضالً عن المرحلة
الراهنة التي وصل إليها المشروع والصعوبات التي تعترض طريقه.

يقوم العرض المسرحي المنتظر تقديمه في أواخر شهر تموز /يوليو القادم ،على نص
تمت كتابته للمشروع نفسه يروي قصة جابر وهو كاتب مسرحي فلسطيني سوري خرج
الجئاً من سوريا باتجاه مدينة غازي عنتاب التركية وعمل هناك مع راديو تابع للثورة
السورية.
يلتقي جابر بـ فضل وهو شاب يبلغ العشرين من العمر ،نزح بعد معاناة هائلة من مدينة
حلب إلى إدلب ثم إلى تركيا .وبينما يقوم جابر بتسجيل قصة حياة فضل ليقدم من خاللها
عمال ً مسرحياً ،تتشعب خيوط البحث في حياة فضل وتدخل على الحكاية شخصيتان
جديدتان هما توبا وهي مترجمة اإلذاعة السورية من أم تركية وقد ولدت وعاشت في

تركيا ،ويونس الشاب التركي الكردي الذي أقام عالقة مع فضل وانتهت سريعاً.
وفي خضم البحث المسرحي المرتبط بحياة فضل تطرأ تحوالت على عالقة جابر مع
حبيبته وشم التي ال نرها إال من خالل التواصل االفتراضي بينها وبين جابر ،كما تبدأ
أسئلة جابر حول هويته الجنسية بالظهور ،في الفترة التي تسأل معظم الشخصيات
أسئلتها حول الهوية ومعناها.
يأمل القائمون على المشروع أن يقدموا بالدرجة األولى مشروعاً مسرحياً يضم فريق
عمل احترافي سوري تركي للمرة األولى في اسطنبول ،وتقديم جانب من حياة
السوريين وعالقتهم مع المجتمع التركي المليء بالتفاصيل التي تنفي عنهم عمومية
كلمة "الجئين" لما لها من معنى عام يساوي بين الجميع على اختالف فردانيتهم
وظروفهم وإمكاناتهم ،وتجاوز الصور النمطية السياسية التي باتت تنقص من قيمة المنتج
الثقافي السوري في سنواته األخيرة من وجهة نظر فريق العمل.
خالل الفترة الماضية تم إنجاز المسودة األولى من النص الذي سيقدم بالعربية والتركية،
كما تم التواصل معكوشوك صالون في اسطنبول من أجل إجراء ورشة العمل التي تأخرت
لش هر بسبب قرارات الحكومة التركية الجديدة بفرض تأشيرة الدخول على السوريين،
ومازال الممثلون السوريون القادمون من سوريا بانتظار تأشيرة دخول األراضي التركية
لمباشرة العمل على الخشبة.
ياسر أبو شقرة

فلسطيني سوري ،من مواليد  ،1985خريج المعهد العالي للفنون المسرحية ،قسم
الدراسات المسرحية.
كاتب مسرحي ،تُرجمت مسرحيته قبل العشاء إلى اإلنكليزية والفرنسية واليابانية ،كما
قدمت في عروض قراءات مسرحية في كل من بيروت وبغداد وسان فرانسيسكو ونيويورك
وباريس وطوكيو.
تُرجمت مجموعته الشعرية بعض من نزيف إلى اللغة الدانمركية.
أشرف ياسر على مشروعين للمسرح التفاعلي في بلدة الهامة في ريف دمشق
الخارجة عن سيطرة النظام ،بعد تدريب  8مدربين ومدربات من المنطقة في عام .2014
غادر ياسر مدينة دمشق في نهاية  2014إلى غازي عنتاب ،واليوم مقيم في اسطنبول
ويقوم بالتحضير لعرض مسرحي من تأليفه بعنوان الشهر األخير من السنة الخامسة في
اسطنبول ،كأول عرض مسرحي احترافي سوري تركي مشترك.

he Last Week of the Fifth Year, a work in progress in Turkey

The Last Week of the Fifth Year is a theatre project supported by a grant from
the Laboratory of Arts programme. The project is the result of collaboration
between Yasser Abu Shaqra, a Palestinian-Syrian playwright, and Hakan Selah

Sizoglu, a London-based Turkish producer. Below, Yasser describes in a few
paragraphs the story of the play he has written for this project, as well as
what phase the project is in, and the obstacles facing it.

Expected to be ready for the stage by the end of July 2016, the play tells the
story of Jaber, a Palestinian-Syrian playwright who escaped Syria and is living
as a refugee in Gaziantep, Turkey, while working with a radio station that
supports the Syrian revolution.

Jaber meets Fadl, a 20-year-old young man who escaped, with great difficulty,
from Aleppo to Idlib, and then to Turkey. When Jaber starts following Fadl’s life
to write a play about him, he starts to see more complications, and two new
characters are introduced: Tuba, a half-Turkish, half-Syrian girl who was born
and raised in Turkey and who works as translator in the same radio
that Jaber works for; and Younes, a Kurdish-Turkish young man, who once had
a short-lived relationship with Fadl.
The search for Fadl’s life causes changes to Jaber’s relationship with Wash, his
girlfriend, who we do not see except when Jaber video-calls her. Jaber starts to
question his sexuality, while most characters question their understanding of
the concept of identity.
The makers of this project hope to present the first Syrian-Turkish professional
theatre project in Istanbul. The project aims to explore the lives of Syrians in
Turkey and their relationship with Turkish society. Ultimately, the play tries to
go beyond the ‘refugees’ label—a generalising term that creates a political
stereotype and omits differences between individuals who have rich lives with
different circumstances and potential. The project’s team thinks this stereotype
has greatly devalued Syrian cultural projects, which the play hopes to debunk.
The first draft of the play, which will be performed in Arabic and Turkish, was
completed recently.Kushuk Salon in Istanbul were contacted to host a workshop
that was delayed for a month after the decision of the Turkish government to
ban Syrians from entering Turkey without a visa. Syrian actors who are coming
from Syria are still waiting for their visas so that they can start rehearsals.
Yasser Abu Shaqra

Born in 1985, Yasser Abu Shaqra graduated from the Higher Institute of
Dramatic Arts from the Department of Dramatic studies.
He is a playwright. His play, Before Dinner, was translated into English, French,
and Japanese and performed in Beirut, Baghdad, San Francisco, New York,
Paris, and Tokyo.
His collection of poetry Some Bleeding was translated into Danish.
Yasser supervised two interactive theatre projects in Hameh, a city near
Damascus that is under rebel control, after training eight trainers from the area
in 2014.
Yasser escaped Syria in late 2014 to Gaziantep. He is currently living in
Istanbul, and preparing forThe Last Week of the Fifth Year, the first
professional Syrian-Turkish play.

من معايير الجودة في المسرح السوري..
بحث في صلب التغي ّرات المسرحية للباحث الشاب عالء الدين العالم

ينجز عالء الدين العالم بحثه األكاديمي األول ضمن إطار الدورة الثالثة من برنامج أبحاث-
لتعميق ثقافة المعرفة تحت عنوان من معايير الجودة في المسرح السوري :بحث في
جذر التغيّرات المسرحية.
يقول الصحفي والباحث والحاصل على إجازة في الدراسات المسرحية من المعهد العالي
للفنون المسرحية عالء الدين العالم عن سياق بحثه" :تكاد ال تحصى التحليالت التي
تناولت التغيير في المجتمع السوري في الوقت الراهن .بيد أن جلّها بقي حبيس موقف
صاحبها السياسي .والتزم فكره واقتصر على دراسة التغييرات الواضحة للعيان؛ بينما
بقيت تغيرات أخرى -ال تقل أهمية عن األولى -في الظل ،ناعمةُ ،تحدث تغييراً ربما أكبر
من سابقتها ،لكن دون ضجيج .من ذلك ،تغييرات خفية تضرب في جذور الفن السوري.
كباحث في شؤون المسرح أسعى لكتابة بحث ُيعنى بالتغييرات الناعمة التي طرأت ،وما
تزال تضرب في الجذر دون صوت".
أين هذه التحوالت؟ وهل هي حاضرة بالفعل؟ ومن المسؤول عن هذه التغييرات التي تطرأ
على العرض المسرحي السوري؟ ومن الذي يؤسس لفرض معايير جديدة لجودة ما ُيقدم
أو سوئه؟ أهي الم ؤسسات الداعمة أم المخرجون أم المؤسسة األكاديمية ،أي المعهد
العالي للفنون المسرحية؟ أم أن الجميع ضالع في ذلك .بعبارة أخرى ،من هو "الفاعل"
الذي يمرر هذا التغيير فيما لو أثبت أنه حصل فعالً؟
عبر هذه األسئلة يخوض الباحث الشاب عالء الدين العالم (أع ّ
د وأخرج نص ال مخرَج لجان
بول سارتر ،وق ّ
دمه في دمشق عام  )2015رحلته البحثية األكاديمية األولى معتمداً على
نظرية عالم االجتماع الفرنسي بيير بورديو  )2002-1930( Pierre Bourdieuفي الحقول
الفنية .يعلل عالء اختياره لنظرية بورديو لقدرتها االستنباطية على رصد التغيرات التي
تتخفى تحت ظالل ثبات الصورة العامة للمسرح السوري ،وعلى البحث في الس ُبل التي
وصلت من خاللها إلى خشبة المسرح السوري.
يستطرد عالء –الذي يحمل أيضاً إجازة في األدب العربي من جامعة دمشق -في شرحه
لألسباب العلمية الكامنة خلف انتهاجه لهذه النظرية شارحاً المكانة الهامة التي يشغلها
بورديو في مجال سوسيولوجيا الفن قائالً" :تكمن أهمية بورديو بأنه ال يقف عند األسباب
التي جعلت من الفن فناً ،بل يتجاوز ذلك ليميط اللثام عن كيفية االعتراف بفنية فعل
اجتماعي ما ،ونزع الفنية عن آخر ،وهو ما لم ُيدرس في المسرح السوري إلى اليوم .أي

 وتحديد أصحاب رأس المال الرمزي.ًدراسة المسرح السوري كحقل مستقل نسبيا
. والبحث في السلطات الرمزية والعنف الناتج عنها داخل هذا الحقل.األعلى في الحقل
وبذلك ال يكون الجزء التطبيقي في البحث تطبيقاً مباشراً للنظرية على حركة المسرح
 فمثل هذه التطبيقات المباشرة تقع في فخ الوصول إلى-2015 و2009 السوري بين عام
 بل هو استلهام األدوات البورديوية في تشريح واقع حال المسرح-نتائج متسرعة
 دون التشبث،ًالسوري عموماً والدور الذي تلعبه العروض ذات اإلنتاج المستقل خصوصا
 مع، والتمترس خلف جدران نظرية الحقول عند بورديو،بالصورة العامة للفكر البورديوي
."مراعاة واقع حال المجتمع السوري وكيفية تموضع عالم الثقافة داخل هذا المجتمع
ّ  "واجهت في البحث صعوبة ج:وعن الصعوبات التي اعترضت طريقه البحثي يقول
مة في
عدم قدرتي على الخروج واالطالع على العروض السورية المقدمة في الخارج مثل لبنان
، وهي العروض المقدمة في سوريا فقط، ما دفعني إلى وضع حدود إجرائية للبحث،وتركيا
."دون نكران دور العروض السورية المقدمة في الخارج داخل الحقل
 هو برنامج بناء قدرات وإتاحة فرص تفرغ لعشرة، لتعميق ثقافة المعرفة-برنامج أبحاث
) عام35  عام إلى22( باحثين وباحثات من السوريين والسوريين الفلسطينيين الشباب
.في مجاالت البحث والدراسات الثقافية

Standards of Quality in Syrian Theatre Today
A Study of the Roots of Changes in Theatre by Alaaaiddin Al Alem

Alaaaiddin Al Alem is working on Standards of Quality in Syrian Theatre: A
Study of the Roots of Changes in Theatre, which is his first academic research
within the framework of the third edition of the Research Programme.

“Countless studies and papers have been written about the changes in
contemporary Syrian society,” says the journalist and researcher, who holds a
degree in Dramatic Studies from the Higher Institute of Dramatic Arts. “Most of
these, however, were driven by the political bias of their writers. The studies
focussed only on the most obvious types of change. Less apparent changes,
although still very important, have remained unrecognised, even though they
may have a very large impact. Among these subtle changes are hidden changes
that are affecting the roots of Syrian arts. The research focuses on this type of
change.
“Where are these changes? Do they really exist or are they individual cases in
certain plays? More importantly, who is responsible for these changes that are
occurring within Syrian theatre? Who imposes new criteria for evaluation, to
separate what is good from what is mediocre? Are the organisations supporting
theatre responsible for such criteria, or is it the academic establishment, namely
the Higher Institute of Dramatic Arts? Or is it everybody? In other words, if this
change
is
actually
happening,
who
is
behind
it?”
By posing these questions, Alaaaiddin, who adapted and directed Jean-Paul
Sartre’s No Exit in Damascus in 2015, embarks on his first academic research
journey, depending on the theory of the French sociologist Pierre
Bourdieu (1930-2002) on the arts. Al Alem explains that he chose this theory

because it can unearth the mechanism in which changes happened under a
cover
of
a
stable
general
image
of
Syrian
theatre.

Alaaaiddin, who also holds a degree in Arabic Literature from Damascus
University, further explains the reasons for his choosing this theory and the
important role of Bourdieu in the sociology of art: “Bourdieu’s studies of art are
important because he did not stop at looking into what defines art. He unveiled
how to recognise a social action as an art and how to see others that are not.
Syrian theatre was never studied as a relatively independent field. Prior
research neither examined who are the owners of the highest ‘symbolic capital’
in this area; nor the symbolic political authorities and the violence that results
from their interference in theatre. The applied part of the research is not a mere
application of Bourdieu’s theory on the Syrian theatre movement in 2009-2015
as such an application would lead to inaccurate results. The research rather
makes use of the Bourdieu’s tools to analyse the reality of Syrian theatre in
general, and independent productions in particular, without holding on to the
generalities of the theory, or practicing methodical stubbornness. This analysis
takes into account the peculiarities of Syrian society and the position of culture
within
it.”
Speaking of the difficulties he faced while working, Al Alem said: “What was
difficult is that I was not able to travel abroad to see Syrian plays that were
performed in countries such as Lebanon and Turkey. This has forced me to set
limitations on my research—to discuss plays performed only in Syria, although
without entirely denying the role of plays performed abroad.

2016  يونيو/ إطالق الدورة الثالثة منتصف حزيران:مختبر الفنون

 برنامج دعم الفنانين:تجري التحضيرات حالياً إلطالق الدورة الجديدة لمختبر الفنون
 وتتوجه من خالله إلى الفنانين،السوريين من مؤسسة اتجاهات بالتعاون مع معهد غوته
والكيانات الثقافية السوريّة بهدف دعم ممارساتهم اإلبداعية لتكون متجاوبة مع األمكنة
 وإلى تعزيز أشكال التعبير الفنية وإتاحة الفرص أمام المبدعين،الجديدة الموجودين فيها
 يهدف البرنامج إلى دعم إنتاج أعمال،المستقلين حتى يتمكنوا من تقديم أعمالهم الفنية
:فنية جديدة في كافة أشكال التعبير الفني واإلبداعي ضمن القطاعات الفنية التالية
 الفنون التشكيلية، الكتابة اإلبداعية، المسرح والرقص وفنون العرض،السينما واألنيميشن
. والموسيقى،والتجهيزات الفنية ومشاريع التصميم البصري والغرافيكي
) تركيا، مصر، األردن، لبنان،يتوجه البرنامج إلى الفنانين والمبادرات المتواجدة في (سوريا
.  آالف دوالر5000 من خالل توفير عشر منح تصل قيمة الواحدة منها إلى
لمتابعة موعد اإلطالق الجديد ولالطالع على الدورات السابقة يرجى زيارة الموقع
االلكتروني لمؤسسة اتجاهات عبر الضغط هنا أو متابعة صفحتنا على فيس بوك عبر الضغط
.هنا

Laboratory of Arts: Launching Third Edition of Programme in June
2016

Preparations are underway to launch the new edition of the Syrian Artist
Support Programme - Laboratory of Arts in cooperation with the Goethe
Institut, directed towards Syrian artists and cultural organisations, which seeks
to foster a supportive and free environment for creative practice, responding to
new possibilities as they emerge. It also aims to empower artists and
organisations, enabling them to accomplish and develop their creativity through
a
substantial
grants
scheme.
The programme aims to support the production of new artistic works through
all mediums of artistic and creative expression, including in the following
formats: cinema and animation, theatre, dance, performance art, creative
writing, fine arts, installations, visual arts, graphic design, and music.
The programme is aimed at artists and existing initiatives in Syria, Lebanon,
Jordan, Egypt, and Turkey through the provision of ten grants, each valued at
$5000.
For more information on the launch date, plus previous incarnations of the
programme, please visit the Ettijahat website by clicking here, or by checking
our Facebook page here.

 يوليو/ إطالق الدورة الرابعة بداية تموز: لتعميق ثقافة المعرفة-أبحاث
2016

 يوليو/ لتعميق ثقافة المعرفة إلطالق دورته الرابعة بداية شهر تموز-يستعد برنامج أبحاث
.القادم
 لتعميق ثقافة المعرفة هو برنامج بناء قدرات وإتاحة فرص تفرغ لعشرة باحثين-أبحاث
 عام) في35  عام إلى22( وباحثات من السوريين والسوريين الفلسطينيين الشباب
 يسعى البرنامج إلى رفع مهارات الباحثين وتوجيههم.مجاالت البحث والدراسات الثقافية
وإتاحة الفرصة لهم إلنجاز مشروع بحثي يركّز على مواضيع المرحلة الراهنة (قد يكون
بحثهم األول خارج إطار الدراسة األكاديمية) بإشراف مباشر من باحثين مختصين في
.المجال الثقافي يشكلون اللجنة العلمية للمشروع
لمتابعة تاريخ إطالق الدورة الجديدة ولالطالع على الدورات السابقة يرجى زيارة موقع
.اتجاهات عبر الضغط هناأو متابعة صفحتنا على فيس بوك عبر الضغط هنا

Research - To Strengthen Culture of Knowledge's Fourth edition to
Launch in July 2016

fourth
edition
of Research
To
Strengthen
Knowledge programme will launch by the beginning of July 2016.
The

Culture

of

This capacity-building programme aims to provide an opportunity for full-time
commitment for young researchers to research within the field of cultural
studies. The program seeks to enhance the researchers’ skills, giving them
guidance and access to accomplish their research project. The programme will
probably be their first such venture following their academic studies.
Experienced cultural researchers, who constitute the scientific committee of the
programme, will directly supervise the projects.
For more information on the date of the programme's launch and to view the
previous incarnations of the programme, please visit the Ettijahat website
by clicking here, or by checking our Facebook page here.

