
من أجل الفنانني في املنفى 

٧۷ تشريین ااألوولل/أأكتوبر ٢۲٠۰١۱٦ 
٦ - ٧۷:٣۳٠۰ مساًء 

معهھد االعالم االعربي 

يیتشّرفف صندووقق ررووبرتو شيیميیتا وواالمكتب االوططني للنشراالفنّي (ONDA) وواالنقابة االوططنيیة 
للمؤسساتت االفنيیة وواالثقافيیة (SYNDEAC) وومعهھد االعالم االعربي بدعوتكم لحضورر لقاء بعنواانن " 
شهھاددااتت لفنانيین في االمنفى" يیومم االجمعة ٧۷ تشريین ااألوولل/أأكتوبر ٢۲٠۰١۱٦من االساعة ٦ حتى االساعة 

٧۷:٣۳٠۰ مساًء في معهھد االعالم االعربي في بارريیس. 

تهھدفف هھھھذهه االفعاليیة إإلى تعريیف ُمحترفي االثقافة وواالفنونن االفرنسيیيین ووااالووررووبيیيین بمصيیر ززمالئهھم 
االعربب وو إإلقاء االضوء على ووااقِعهھم في االمنفى من أأجل ااستتباعع جهھودد االمبذوولة لتعزيیز االتباددلل 

وواالتحّركك االتضامني. 

سيیُقدمم عددد من االشخصيیاتت - فنانيین ووفاعليین ثقافيیيین في االمنفى ووممثليین عن االعالم االفني وواالثقافي 
االعربي شهھاددااتت عن ووااقع تجارربهھم: االنّحاةة وواالفنانن االتشكيیلي االسورريي فادديي يیاززجي وو االدكتوررةة/

االبرووفسورر وواالفاعلة االثقافيیة االسورريیة حنانن قسابب حسن وو االناشطة االثقافيیة االسورريیة وو سناء يیاززجي 
وو االممثلة االسورريیة حال عمراانن. 

سيیفتتح االلقاء االسيیّد جاكك النغ٬، ررئيیس معهھد االعالم االعربي وو ووززيیراالثقافة االفرنسيیة سابقاً. 
سيیُحي االنقاشش االسيیّد فردديینانن رريیشارر٬، ررئيیس صندووقق ررووبرتو شيیميیتا.   

نبذةة عن االضيیوفف االمشارركيین في االلقاء 

فادديي يیاززجي- يیمثل فادديي قدررةة ووعزمم جيیل فنانيین سورريیيین بأكملهھ يیقيیم وويیعمل في سورريیة. تستخدمم 
أأعمالل هھھھذاا االفنانن ووسائل تعبيیريیة ووتقنيیاتت عديیدةة من االرسم وواالنحت وواالنقش. ووتعبّر أأكثرهھھھا عن 

مخلوقاتت تنتمي إإلى عالم ما بيین االوحشيیة ووااإلنسانيیة في تحولٍل دداائم. ُعرضت أأعمالهھ في معاررضض 
فردديیة ووجماعيیة في االعالم االعربي٬، ووفي أأووررووبا وواالواليیاتت االمتّحدةة وواالصيین. ووقد حظى معرضهھ 

االفردديي بعناوونن « نابع من أأمم ااألررضض» االذيي قُّدمم في شهھر نيیسانن/ اابريیل ٢۲٠۰١۱٦ في إإططارر االفاعليیة 
االدووليیة Art Paris Art Fair بإعجابب جماعي لقوةة إإحائهھ. 

حنانن قّصابب حسن - ووهھھھي عضو في مجلس إإددااررةة صندووقق ررووبرتو شيیميیتا ووبرووفسورر في 
سيیميیولوجيیا ووأأنثرووبولوجيیا االمسرحح في معهھد االدررااساتت االمسرحيیة وواالسمعيیة -االبصريیة وو االسيینمائيیة 

االتابع لجامعة االقديیس يیوسف في لبنانن. إإستاذذةة محاضرةة في جامعة ددمشق سابقا٬ً، شغلت حنانن 
منصب عميیدةة االمعهھد االعالي للفنونن االمسرحيیة في ددمشق ووتّم ااختيیاررهھھھا أأميین عامم إإحتفاليیة ددمشق 
عاصمة االثقافة االعربيیة ٢۲٠۰٠۰٨۸ .كما تولّت إإددااررةة االهھيیئة االعامة لداارر أأووبراا ددمشق ما بيین ٢۲٠۰٠۰٩۹ وو 

 .٢۲٠۰١۱١۱



سناء يیاززجي - مؤسسة موقع االذااكرةة ااإلبدااعيیة للثوررةة االسورريیة creativememory.org ووهھھھو يیهھدفف 
االى توثيیق جمبع أأشكالل االتعبيیراالفكريیة 

وواالفنيیة منذ بداايیة ٢۲٠۰١۱١۱ حتى ااآلنن. وويیشّكل هھھھذاا االموقع إإحدىى االمباددررااتت االناددررةة وواالثميینة من أأجل 
حمايیة االترااثث االثقافي االسورريي االمعاصر االشفهھي وواالملموسس من خطر ااإلضمحاللل ووااإلنحاللل. 

حال عمراانن - أأكملت حال ددررااستهھا االمسرحيیة في االمعهھد االعالي للفنونن االمسرحيیة في ددمشق. ووقد 
عملت مع االعديید من مخرجي االمسرحح ااالووررووبيیيین وومخرجيین سيینمائيیيین سورريیيین ووفرنسيیيین عربب. 

مثّلت في فيیلم «تضحيیاتت» ألسامة محمد (مهھرجانن كانن ٢۲٠۰٠۰٢۲) وو في «بابب االشمس» ليیُسريي 
نصرهللا (مهھرجانن كانن ٢۲٠۰٠۰٤). حال أأيیضاً شاعرةة تعّرفف ددووماً عن تنوعع االثقافة االسورريیة وواالعربيیة 

عبر االغناء ووترجمة ووقرااءةة أأشعارر ألبرزز االشعرااء االعربب وو نصوصص مسرحيیة لكتّابب مسرحح 
سورريیيین شبابب في االمنفى.   

االشركاء 

صندووقق ررووبرتو شيیميیتا - ووهھھھو ناتج عن االمجتمع االمدني. تم إإططالقهھ عامم ١۱٩۹٩۹٨۸ بهھدفف تأميین 
ووتوفيیر ددعم مادديي ووإإعاددةة توززيیعهھ لتعزيیز تجواالل االفنانيین وواالفاعليین االثقافيیيین في أأووررووبا وواالمنطقة 
االجغراافيیة االعربيیة. قّدمم حتى االيیومم أأكثر من ١۱٥٠۰٠۰ منحة سفر. تكميیالً لهھذاا االنشاطط٬، يیُحي صندووقق 
ررووبرتو شيیمتا برنامَجيین آآخَريین: « تمتيین » لدعم هھھھيیكلة فرقق عمل فنيیة ووثقافيیة صغيیرةة في االعالم 

االعربي 
وو« في االمنفى » ووهھھھو صندووقق ططوااررىىء تّم إإنشاهه عامم ٢۲٠۰١۱٦ لمساندةة االفنانيین وواالفاعليین االثقافيیيین 

االعربب االمتوااجديین في االمنفى٬، في االمناططق االمجاووررةة للدوولل االتي تشهھد نزااعاتت حاليیاً.   

ONDA - االمكتب االوططني للنشر االفني. وو هھھھو جمعيیة  غيیر رربحيیة تحظى بدعم من ووززااررةة االثقافة 
ووااإلعالمم في فرنسا - تقومم بتعزيیز نشر االعرووضض ااألدداائيیة االمعاصرةة في أأنحاء فرنسا مركزةةً 

على نوعيیتهھا االفنيیة ووتجديید ااألشكالل االتعبيیريیة. كما تعزززاالتباددلل حولل االفنونن ااألدداائيیة في أأووررووبا 
وواالعالم. تهھتم هھھھذهه االجمعيیة بجميیع االمجالتت االفنيیة ااألدداائيیة : مسرحح٬، ررقص٬، سيیركك٬، ددمى٬، فضاءتت 

عامة إإنن كانت هھھھذهه ااألعمالل منتجة في فرنسا أأوو خاررجهھا وو موجهھة للكبارر أأوو ااألططفالل. 

SYNDEAC - االنقابة االوططنيیة للمؤسساتت االفنيیة وواالثقافيیة . ووهھھھي تمثل أأكثر من ٤٠۰٠۰ مؤسسة 
منتسبة تعمل في مجالل االفنونن 

ااالدداائيیة وواالتشكيیليیة ووفنونن االرسم وواالغراافيیك. بداافع من ررئاستهھا وواالمجلس االوططني٬، تتمحورر نشاططاتت 
هھھھذهه االنقابة حولل االعمل االنقابي وواالتنميیة االفنيیة وواالثقافيیة في االسيیاساتت االعامة ووغرفة االمحترفيین.   

معهھد االعالم االعربي. تأسس معهھد االعالم االعربي بهھدفف إإقامة عالقاتت متيینة دداائمة بيین االثقافاتت بغيیة 
إإقامة حواارر حقيیقي بيین االعالم االعربي ووفرنسا ووأأووررووبا. وولذاا فأصبح االمعهھد االمتعددد ااالختصاصاتت 

مكاناً مميیزااً لصيیاغة االمشارريیع االثقافيیة االتي تتّم غالباً بالتعاوونن مع مؤسساتت وومبدعيین وومفكريین من 
االعالم االعربي. معهھد االعالم االعربي ررااسخ في ززمن االحاضر ووهھھھو اانعكاساً لجميیع االطاقاتت االكامنة في 

االعالم االعربي . يیتمتع بمكانة فريیدةة بيین االمؤسساتت االثقافيیة. فليیست هھھھناكك من مؤسسة أأخرىى في 
االعالم تقدمم ما يیقدمهھ االمعهھد من تنوعع في االنشاططاتت وواالتظاهھھھرااتت عن االعالم االعربي : ندووااتت٬، حلقاتت 
ددررااسيیة٬، مؤتمرااتت٬، عرووضض ررااقصة٬، حفالتت موسيیقيیة٬، أأفالمم٬، كتب ووإإصدااررااتت٬، لقاءااتت٬، ددووررااتت 

http://creativememory.org


لدررااسة االلغة وواالحضاررةة االعربيیة٬، معاررضض. ووقد تسمح يیوميیاً لجمهھورراالمعهھد باكتشافف حيیويیة االعالم 
االعربي وو ميیزااتهھ. 

االحضورر مجاني. 
االحجز االمسبق إإلزاامي. يیمكن االتسجيیل بالضغط هھھھنا. 

تفتح أأبواابب االقاعة عند االساعة ٥:٣۳٠۰ بعد االظهھر.  

للمزيید من االمعلوماتت: 
أأنجي كوتت / Angie Cotte - صندووقق ررووبرتو شيیميیتا 

ررقم االهھاتف: 74 33 26 45 1 33 00  
االبريید ااإللكترووني:  

 angie.cotte@cimettafund.org
 www.cimettafund.org

ملحق صحافة 
  Philippe Boulet/ فيیليیب بوليیهھ

ررقم االهھاتف:47 00 28 82 6 33 00  
االبريید ااإللكترووني:   

 boulet@tgcnd.com

معهھد االعالم االعربي 
 1 , Rue des Fossés-Saint-Bernard, Place Mohamed-V, 75005 Paris

ررقم االهھاتف: 38 38 51 40 01 33 00 
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