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ثقافة وناس

فنون مشهدية
يطلق قسم «فنون اإلعالم»
في «الجامعة اللبنانية
األميركية» اليوم مهرجانًا
جديدًا ينضم إلى برنامج
المهرجانات الجامعية
السنوية في لبنان .الحدث
يستضيف مجموعة
من المبدعين العرب من
مختلف المجاالتّ ،
مشرعًا
المسرح على فنون الكتابة
والموسيقى والسينما
والرقص واألداء والعلوم،
انطالقًا من فلسفة تؤمن
بتكامل الفنون

تقدم الراقصة
الهندية براتيبا
ناتيسان عرض
Variety

الدورة األولى تنطلق اليوم في LAU

ّ
مهرجان  :Nextالمسرح أرضًا لكل الفنون

روان عز الدين
ً
اسـ ـتـ ـكـ ـم ــاال لـ ـفـ ـع ــالـ ـي ــات «امل ـ ـهـ ــرجـ ــان
الدولي للمسرح الجامعي» ،وملواعيد
ثـقــافـيــة عــديــدة أقــام ـهــا فــي الـسـنــوات
األخـيــرة ،يطلق قسم «فـنــون اإلعــام»
فــي «الـجــامـعــة اللبنانية األمـيــركـيــة»
(قــري ـطــم ـ ـ ب ـي ــروت) ال ـي ــوم ،مـهــرجــانــا
ج ــدي ـدًا ب ـع ـنــوان  ،Nextسـيـنـضــم إلــى
بـ ــرنـ ــامـ ــج امل ـ ـهـ ــرجـ ــانـ ــات ال ـج ــام ـع ـي ــة
السنوية في لبنان .على مدى حوالى
ّ
ع ـق ــدي ــن م ــن الـ ــزمـ ــن ،ش ــك ــل م ـهــرجــان
الجامعة املسرحي منصة سنوية أمام
الطالب العرب واللبنانيني واألجانب
إلق ــام ــة الـ ـتـ ـب ــادل ال ـف ـن ــي وامل ـس ــرح ــي،
مـسـتـضـيـفــا ع ــروض ــا م ــن ك ــل أن ـح ــاء
العالم .ليس بعيدًا عن هــذه األجــواء،
ي ــأت ــي م ـه ــرج ــان  ،Nextال ـ ــذي ي ـشـ ّـرع
املسرح على فنون الكتابة واملوسيقى
وال ـس ـي ـن ـمــا والـ ــرقـ ــص واألداء ،وف ــق
فلسفة واضحة تؤمن بتكامل الفنون،
و«بـ ــإشـ ــراك ال ـج ـم ـهــور وامل ـح ـي ــط في
أنـشـطــة ال ـجــام ـعــة» ،كـمــا ي ـقــول مــديــر
الدورة الحالية عمر سليم.
إلــى جانب أستاذ املوسيقى الغربية
والشرقية في الجامعة ،تدير الــدورة
ال ـح ــال ـي ــة أيـ ـض ــا األك ــاديـ ـمـ ـي ــة ن ـ ــادرة
عساف ،على أن يتولى إدارته كل عام
شـخــص مـخـتـلــف .بـعــدمــا أق ــام سليم
الـشـهــر ال ـفــائــت مـخـيـمــا صـيـفـيــا فنيًا
ل ـط ــاب امل ـ ـ ــدارس ب ـع ـن ــوان ،Imagine
يــدمــج املــوسـيـقــى وامل ـس ــرح والــرقــص
ف ــي ال ـجــام ـعــة ،يــدعــو م ـهــرجــان Next
هذه السنة طالب الجامعات اللبنانية
املـخـتـلـفــة لـلـمـشــاركــة ف ــي ورش عمل
مكثفة مع فنانني مكرسني ،سيقدمون
ب ــدوره ــم عــروضــا أي ـضــا ،وف ــق توجه
الـ ـج ــامـ ـع ــة «لـ ـتـ ـع ــزي ــز رواب ـ ـط ـ ـهـ ــا مــع
املـجـتـمــع وال ـن ــاس ،ولـتـكــريــس تـبــادل
ال ـخ ـب ــرات» ك ـمــا ي ـش ــدد س ـل ـيــم .أف ـكــار
ّ
ّ
خلفية املهرجان
ورؤى كـهــذه تشكل
الـ ـ ـ ـ ــذي ت ـس ـت ـض ـي ــف دورتـ ـ ـ ـ ـ ــه األولـ ـ ـ ــى
مـ ـجـ ـم ــوع ــة م ـ ــن الـ ـفـ ـن ــان ــن األجـ ــانـ ــب
واملصريني واللبنانيني الذين تجمع
بينهم «تـجــاربـهــم العملية الناجحة

التي ال تساير السوق ،وخبراتهم التي
ال تقتصر على الجانب النظري» وفق
سليم .كاتب السيناريو املصري تامر
حبيب ،وعازف البيانو املصري عمرو
صالح ،وعازف الكمان املصري سعيد
كـ ـم ــال ،وامل ـم ـث ــل ال ـكــولــوم ـبــي هـكـتــور
اري ـس ـت ـي ــزاب ــال ،وال ــراقـ ـص ــة ال ـه ـنــديــة
براتيبا ناتيسان ،والراقصة األميركية
ه ـ ـيـ ــذر هـ ــاري ـ ـن ـ ـغ ـ ـتـ ــون ،واملـ ـس ــرحـ ـي ــة
الـلـبـنــانـيــة س ـحــر ع ـس ــاف ،وال ـنــاشــط
لوسيان بو رجيلي سيقدمون ورش
عمل على مــدى يومني (الـيــوم وغ ـدًا)،
قبل أن تبدأ العروض مساء االثنني 28
آب (أغسطس) وتستمر حتى األربعاء
 30مـ ـن ــه .مـ ـ ّ
ـؤسـ ــس ImaginAction
هكتور أريـسـتـيــزابــال ،سـيـقـ ّـدم ورشــة
عمل بعنوان «املسرح والحركة» اآلتية
مـ ــن خ ـل ـف ـيــة فـ ــي مـ ـس ــرح امل ـظ ـل ــوم ــن،
والـ ـ ـس ـ ــايـ ـ ـك ـ ــودرام ـ ــا ،ف ـي ـم ــا س ـت ـع ـطــي
براتيبا ناتيسيان دروسًا في الرقص
ال ـ ـه ـ ـنـ ــدي الـ ـك ــاسـ ـيـ ـك ــي .م ـ ــع امل ـل ـح ــن
وق ــائ ــد األوركـ ـسـ ـت ــرا املـ ـص ــري سعيد
كـمــال ،سيختبر املـشــاركــون املقامات
املوسيقية الشرقية على آلة الكمان في
ورشــة «الكمان العربي» .هناك موعد
مع السيناريست املصري تامر حبيب
ال ــذي سـيـقـيــم ورش ــة عـمــل ف ــي كتابة
الـسـيـنــاريــو ،بــاالسـتـنــاد إلــى تجربته
فـ ــي ك ـت ــاب ــة ال ـس ـي ـن ــاري ــو ألف ـ ــام مـثــل
«سهر الليالي» ،و«طريقي» ،و«غراند
أوتـيــل» .بعنوان Verbatim Theatre/
،Recorded Delivery Technique
سـ ـتـ ـق ـ ّـدم س ـح ــر عـ ـس ــاف ورش ـ ــة عـمــل
مـ ـس ــرحـ ـي ــة ،تـ ــوظـ ــف ف ـي ـه ــا ت ـق ـن ـيــات
جديدة تستعني فيها بالتكنولوجيا
ّ
سيقدم
والهواتف والسماعات ،فيما
لوسيان بو رجيلي ورشة عمل مكثفة
في املسرح االرتجالي .على البرنامج
ورشـ ـ ـ ــة «ت ـ ـجـ ــربـ ــة الـ ـ ـج ـ ــاز الـ ـع ــربـ ـي ــة»
ملــؤســس «م ـهــرجــان ال ـقــاهــرة الــدولــي
لـ ـلـ ـج ــاز» ،وع ـ ـ ــازف ال ـب ـي ــان ــو امل ـص ــري
ّ
سيعرف املشاركني
عمرو صالح الذي
ع ـلــى ت ـجــربــة الـ ـج ــاز ال ـع ــرب ـي ــة ،وأه ــم
رموزها الكالسيكيني والحديثني.
بعد ورش العمل ،ستفتتح العروض

الفنية فــي حــرم «الـجــامـعــة اللبنانية
األميركية» ومسارحها ،مع مسرحية
«جبل املطهر» املقتبسة من «الكوميديا
اإللهية» لدانتي ،التي ّ
يقدمها طالب
«ن ــادي ال ــدرام ــا» فــي ثــانــويــة بــرمــانــا،
وتحمل توقيع املخرج عمر مجاعص

عرض «أحلى من الشرف
مفيش» هو التجسيد الحقيقي
لفكرة المهرجان الفنية

يقدم الممثل
الكولومبي
هكتور
اريستيزابال
Nightwind

( 8/28ـ ـ س .)19:00 :مـ ــاذا يـعـنــي أن
يكون أحدنا امــرأة في القرن الحادي
وال ـع ـش ــري ــن؟ تـ ـح ــاول ن ـ ـ ــادرة ع ـســاف
وهيذر هارينغتون اإلجابة على هذا
السؤال في عرضهما الراقص املشترك
«أجـ ـس ــادن ــا أص ــواتـ ـن ــا» ( 8/28ـ ـ ـ س:
 .)20:30انـطــاقــا مــن الجسد بوصفه
عنصرًا سياسيًا ،تتطرق الراقصتان
األمـ ـي ــركـ ـي ــة وال ـل ـب ـن ــان ـي ــة إلـ ـ ــى املـ ـ ــرأة
ف ــي ب ــاده ـم ــا ،وت ــوغ ــان ف ــي قـضــايــا

ال ـن ـس ــوي ــة ال ـغ ــرب ـي ــة واإلمـ ـب ــري ــالـ ـي ــة،
وحـقــوق اإلن ـســان .يقسم الـعــرض إلى
ج ــزء ي ــن« :ص ــوت ــي» س ـت ـقــدمــه نـ ــادرة
عـ ـس ــاف ب ــرف ـق ــة ق ـص ــائ ــد ومــوس ـي ـقــى
لفنانات إيــرانـيــات وأفـغــانـيــات ،يركز
ع ـلــى تــأث ـيــر الـتـمـيـيــز ع ـلــى األصـ ــوات
الـنـســويــة .أم ــا هــاريـنـغـتــون ،فتتطرق
ف ــي ق ـس ــم «م ـ ـ ــاذا عـ ـن ــي؟» إلـ ــى قـضـيــة
ال ـ ـت ـ ـحـ ــرش الـ ـجـ ـنـ ـس ــي ف ـ ــي «ج ــامـ ـع ــة
ستانفورد» األميركية عام  .2015يتيح
ل ـنــا امل ـه ــرج ــان ال ـت ـع ـ ّـرف إل ــى ت ـجــارب
ال ـ ـطـ ــاب وال ـف ـن ــان ــن املـ ـك ــرس ــن عـلــى
ال ـس ــواء« .ان ـه ـيــار مـنــزل أش ــر» (8/29
ـ ـ س )18:00 :ه ــو امل ــوع ــد امل ـســرحــي
ال ـثــانــي لـلـطــالــب روي ب ــو شـعـيــا .في
مـســرحـيـتــه ال ـتــي قـ ّـدم ـهــا ك ـم ـشــروع لـ
«الجامعة اللبنانية األميركية» هذه
ال ـس ـنــة ،نـقــل ب ــو شـعـيــا قـصــة الـكــاتــب
األم ـيــركــي إدغ ــار أل ــن بــو الـتــي تحمل
ال ـع ـن ــوان نـفـســه إل ــى ال ـخ ـش ـبــة .تحت
ع ـن ــوان  ،Her Infinite Varietyتلجأ
الهندية براتيبا ناتيسان إلى الرقص

الهندي الكالسيكي لتقدم بورتريهات
راقـصــة تجريبية لـثــاث شخصيات،
هــي األم ـيــر ،والـشـيـطــانــة ،وشخصية
امـ ـ ــرأة ع ــادي ــة ،تـمـنـحـنــا تـ ـص ـ ّـورًا عن
النفسية البشرية ( 8/29ـ س.)19:00 :
في عرضه  ،Nightwindيطل املسرحي
ال ـك ــول ــوم ـب ــي ه ـك ـت ــور أري ـس ـت ـي ــزاب ــال
م ـجــددًا فــي أداء مـنـفــرد يستعيد فيه
تـجــربــة تـعــذيـبــه الـشـخـصـيــة م ــن قبل
الـ ـجـ ـي ــش الـ ـك ــول ــومـ ـب ــي امل ـ ــدع ـ ــوم مــن
أميركا ،عبر مسرح املهمشني (8/29
ّ
ـ ـ ـ س .)20:30 :لـ ـع ــل ع ـ ــرض «أح ـل ــى
مـ ــن ال ـ ـشـ ــرف م ـف ـي ــش» ( 8 /29ـ ـ ـ س:
 )22:00هو التجسيد الحقيقي لفكرة
املـ ـه ــرج ــان ال ـف ـن ـي ــة ال ـت ـك ــام ـل ـي ــة .عـبــر
املوسيقى الشرقية والغربية والغناء
واإلل ـقــاء والــرقــص والتمثيل (إخ ــراج
األكاديمي عمر سليم) ،يتطرق طالب
«الـجــامـعــة اللبنانية األمـيــركـيــة» إلى
الوجه املخفي من التغطية اإلخبارية
الـغــربـيــة ألزمـ ــات الـعــالــم ال ـعــربــي ،من
خالل تقرير إخباري ّ
يدعي بأن «معظم
ال ــاجـ ـئ ــن ال ـ ـس ــوريـ ــن إرهـ ــاب ـ ـيـ ــون».
يـخـتـتــم امل ـهــرجــان مــع ثــاثــة مــواعـيــد
م ـخ ـت ـل ـفــة .ع ـنــد ال ـس ــادس ــة م ــن مـســاء
األربـعــاء  30آب (أغسطس) ،يحتضن
«م ـس ــرح إرويـ ـ ــن» ف ــي  ،LAUعــروضــا
ألفالم الطالب في الجامعة .بالتعاون
مــع نـ ــادرة عـســاف وعـمــر سـلـيــم الــذي
سيشاركها عــزفــا على امل ـســرح ،تقدم
فرقة «سراب للرقص الحديث» عرض
 am i who i am who are you areالذي
يختبر املعاني املختلفة لتبدل مواقع
الـحــركــة فــي الــرقــص ،على غ ــرار تبدل
مـعـنــى الـجـمـلــة ب ـعــد تـغـيـيــر تــراتـبـيــة
ك ـل ـم ــات ـه ــا .ت ـن ـت ـه ــي ال ـ ـ ـ ـ ــدورة األولـ ـ ــى
م ــن امل ـه ــرج ــان م ــع عـ ــرض «ف ـيــوجــن»
املوسيقي ( 8 /30ـ  )20:30الذي يجمع
سعيد كـمــال (ك ـم ــان) ،وع ـمــرو صــاح
(بيانو) مع بعض العازفني من طالب
«الجامعة اللبنانية األميركية».
مهرجان  :Nextابتداء من اليوم حتى مساء
األرب ـع ــاء  30آب (أغ ـس ـطــس) ـ ـ ـ «الـجــامـعــة
الـلـبـنــانـيــة األم ـيــرك ـيــة» (قــريـطــم ـ ـ ب ـيــروت).
لالستعالم01/786464 :

