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ثقافة وناس

فنون مشهدية

مقرها الجديد ُيفتتح اليوم في قلب بيروت
ّ

«فرقة زقاق» ُتمسرح نبض المدينة

أعضاء الفرقة

الليلة ،تفتتح الفرقة
مقرها الجديد عند
تقاطع كورنيش
النهر ،ليكون مساحة
مخصصة لعروضها،
مشرعة
لك ّنها أيضًا ّ
على مختلف أشكال
الفنون األدائية
والموسيقية.
سيشكل
المكان
ّ
كذلك منصة لكل
الفنانين اآلخرين
لتقديم أعمالهم.

روان عز الدين

مايا زبيب
في
«الجواكر»

ّ
تودع «فرقة زقاق» سنة  2017بافتتاح
استديو عند الثامنة من مساء اليوم
ب ـح ـف ـل ــة م ــوس ـي ـق ـي ــة .امل ـ ـقـ ـ ّـر ال ـج ــدي ــد
(تقاطع كورنيش النهر ـ برج حمود)
ســاحــة مخصصة للفرقة
لــن يـكــون مـ ّ
فحسب ،بــل إنــه سيضيف أيضًا إلى

ً
فضاء ثقافيًا
مسارح املدينة القليلة
مفتوحًا للفنون األدائية واملوسيقية.
في السنوات املاضية ،واجهت الفرقة
ّ
مـشـكــات وعــراقـيــل تتعلق بمساحة
االس ـت ــدي ــو ال ـخ ــاص ب ـهــا ف ــي منطقة
العدلية .ضاق املكان على نشاطاتها
بعدما صارت تستضيف ورشًا فنية،
ول ـقــاءات مــع فنانني عــاملـيــن ،كما لم

يعد يتسع لتدريباتهم وعروضهم.
هكذا يأتي املكان الجديد ليمأل هذا
النقص .تؤكد املمثلة وأحد مؤسسي
الفرقة مايا زبيب على دعمهم لفناني
املدينة الذين ال يجدون مكانًا لعرض
أعمالهم .سيفتح الفضاء أبوابه لهم
م ـق ــاب ــل م ـ ـ ــردود رم ـ ــزي ي ـس ــاع ــد عـلــى
ح ـم ــاي ــة اسـ ـتـ ـم ــراري ــة ه ـ ــذه امل ـســاحــة

ووجودها ،كما «سيتيح لنا أن ندعم
شبكة عــروض وحـفــات» في املدينة.
يتألف االستديو الجديد مــن مسرح
صـ ـغـ ـي ــر ،ي ـت ـس ــع ملـ ـئ ــة ش ـ ـخـ ــص ،إل ــى
ّ
مجهزة ،ومقهى
جانب صالة تمرين
ل ـل ـقــاءات .عـلــى صعيد ال ـفــرقــة« ،تـعــدّ
ه ــذه ال ـخ ـطــوة نـقـلــة م ـهـ ّـمــة بالنسبة
ّ
إل ـي ـن ــا» ت ـق ــول زبـ ـي ــب ،إذ «سـنـتـمــكــن
مــن خلق أعمالنا وعرضها داخـلــه»،
ف ـي ـمــا س ـي ـحــوي املـ ـك ــان رؤى ال ـفــرقــة
وأنشطتها املتشعبة.
ح ـت ــى اآلن ،امـ ـت ــأ ب ــرن ــام ــج ال ـف ـت ــرة
األول ـ ـ ــى ،م ـن ـهــا ورش ـ ــة ع ـمــل ل ـتــدريــب
مدربني في دورات متخصصة بهدف
م ـشــاركــة أس ـل ــوب ال ـفــرقــة وطريقتها
وتـ ـقـ ـنـ ـي ــاتـ ـه ــا ف ـ ــي صـ ـن ــاع ــة املـ ـس ــرح
عـبــر ال ـتــدخــل الـنـفـســي -االجـتـمــاعــي،
ب ـ ــاإلض ـ ــاف ـ ــة إلـ ـ ـ ــى ورشـ ـ ـ ـ ــة ع ـ ـمـ ــل فــي
املسرح العالجي ،مع شبان وشابات
وم ــراه ـق ــن والجـ ـئ ــن سـيـنـتــج عنها
عمل مسرحي ومع الالجئني ،وورشة
مــع ال ـعــامــات األجـنـبـيــات بــالـتـعــاون
م ــع مــؤس ـســة «ه ــاي ـن ــرش ُب ـ ــل» .هـكــذا
ّ
سـيـشــكــل ه ــذا ال ـف ـضــاء ،م ـق ـ ّـرًا للفرقة
الـ ـت ــي حـ ــاولـ ــت ط ـ ــوال فـ ـت ــرة عـمـلـهــا،
الـ ــزج بــالـفـعــل امل ـســرحــي ب ــن الـفـئــات
املهمشة في املجتمع ،معيدة للمسرح
دوره السياسي قبل أي شــيءّ :
قدمت
عــروض ـهــا ف ــي امل ـ ــدارس ،وع ـمـلــت مع
ال ــاج ـئ ــن ،وال ـن ـس ــاء امل ـع ـن ـف ــات ...ما
منحها الشهر الفائت «جائزة الثقافة
ل ـل ـســام» مــن «مــؤس ـســة ش ـي ــراك» في
ف ــرنـ ـس ــا ،ب ـع ــدم ــا ك ــان ــت ق ــد ح ـصــدت
«جائزة املكافأة اإلمبراطورية» لعام

