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االفتتاحية

ً
جميعــا،
بعــد طــول انتظــار ووبــاء أنهكنــا
يُ ســعدنا ويُ ثلــج صدورنــا أن نشــاطركم برمجــة
الــدورة الجديــدة لمهرجــان ‘دريــم ســيتي ،ونضــرب
لكــم موعــدا فــي تونــس العاصمــة فــي الفتــرة مــا
لنقضــي معــا أيامــا
بيــن  30ســبتمبر و 9أكتوبــر
ّ
مشــهودة ،مفعمــة باإلبــداع الفنــي والتضامــن
المواطني ،أيام تسودها أجواء احتفالية منعشة.

لقــد عشــنا خــال الســنوات القليلــة
ّ
وشــكل تأجيــل
الماضيــة العزلــة والمعانــاة.
ً
أيضــا
دورة  2021مــن مهرجــان دريــم ســيتي
بالنســبة لجمعيــة الشــارع فــن وفرقهــا والفنانيــن
المتعامليــن معهــا ،لحظــات مؤلمــة ،ال تخلــو
مــن التعقيــد .ويتضمــن العديــد مــن األعمــال
الفنيــة المدرجــة فــي الــدورة التــي نحــن بصددهــا
شــهادات عىل ما عشــناه ،ومن ضمنها الشــريطان
الســينمائيان «وجــدان» و»رســائل مــن القــارة».
عــى أن هــذه األعمــال والفنانيــن المشــاركين فــي
ً
أيضــا أن الوبــاء وضعنــا وجهــا
إنجازهــا ،تظهــر
لوجــه مــع تســاؤالت عميقــة وحتميــة وأتــاح لنــا
فرصــا ال مجــال لتفويتهــا  .

االفتتاحية

والمصرييــن والســودانيين والكونغولييــن الذيــن
سيشــاركون فــي الــدورة الجديــدة .ومــع ذلــك
لــن يغيــب األمــل والبهجــة والتفــاؤل عــن الــدورة
الجديــدة ،حيــث سـ ُـتتاح لنــا فــرص عديــدة لنغنــي
ونرقص ونحتفل معا في الشــوارع وفي الســاحات
بالمدينــة العتيقــة وخــارج أســوارها ،عــاوة عــن
المســرح البلــدي ،مــع آمــال المثلوثــي وكاتيبــون
وعــى مرابــط مــن تونس ،ومــع بيبي ألماس نســوا
ّ
والســارة مــن الخرطــوم  .
مــن كينشاســا
ويهــدف مهرجــان «دريــم ســيتي» ،أكثــر
مــن أي وقــت مضــى ،إىل أن يكــون منصــة وحيــزا
للمقاســمة والمشــاطرة فــي قلــب المدينــة ،حيــث
سيشــتغل الفنانــون وأهــل الفكــر والمواطنــون
ســوية عــى جملــة مــن القضايــا الرئيســية
المســتقبلية ،ومنهــا :كيــف نضمــن بقــاء أرضنــا
كوكبــا قابــا للســكن والعيــش؟ كيــف يمكننــا
أن نبــدع ونبتكــر انطالقــا مــن اآلفــاق واإلمكانــات
الجديــدة التــي ســتتاح لنــا؟  
لقــد وضــع مهرجــان دريــم ســيتي جملــة
من االســتراتيجيات واألدوات الرئيســية لتنفيذها.
وهــي باألســاس :اإلبــداع الســياقي والجامــع
والتشــاركي واســتغالل الفضــاءات العامــة
والخارجيــة كأماكن لإلنتاج والمقاســمة وتوظيف
المؤسســات الثقافيــة الرائــدة فــي مدينتنــا.

نأمــل مــن كل قلوبنــا أن يجــد الجمهــور فــي
الــدورة الجديدة للمهرجــان صدى لالضطرابات التي
يشــهدها العالــم القديــم الــذي هــو بصــدد االنهيــار
والعالــم الجديــد الــذي يتعيــن بنــاؤه مســتقبال مــع
مــا يرافــق هــذا البناء مــن الصعــاب والشــعور بعدم
إن القاســم المشــترك بيــن العــرض
اليقين .ولعل العمل الفني ‘ميتامورفوز  ’2المبرمج
فــي الــدورة الجديــدة يختــزل كل ذلــك فــي عنوانــه .األدائــي ‘ســيفر’ لرضــا التليلــي ،ومســرحية
‘فالقرانتــي’ آلســية الجعايبــي والعــرض األدائــي
فيروســات وحروب وأزمات بشــتى أنواعها ‘عــن ’...لعــاء الديــن ســليم ومالــك قنــاوي
وانقالبــات :لقــد غــدا االســتقرار اليــوم عملــة و»كيــف مــا يرجــع الفرططــو» لرضــوان المــؤدب،
نــادرة وبــات التغييــر والتحــول ّ
ســيد الموقــف .هــو كــون منطلقاتهــا وأجســادها ومضامينهــا
ّ
وليســت بالدنــا ومنطقتنــا فــي معــزل عــن ذلــك .تنبثــق مباشــرة مــن أراضينــا وســكانها وتاريخهــا
ويكفــي للتأكــد مــن ذلــك أن نصغــي اىل الفنانيــن وهندســتها المعماريــة وأبــرز القضايــا المجتمعية
التونســيين والمغاربــة والجزائرييــن واللبنانييــن والثقافيــة التــي تواجههــا.
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وســواء تعلــق األمــر بأزمــة المنــاخ ،التــي
مــا فتئــت تحاصرنــا بشــكل دائــم والتــي يتعيــن
أن تتصــدر قائمــة أولوياتنــا جميعــا ،كمــا تشــير
ّ
كوريــا وشــركاؤها
اىل ذلــك ماريــا لوثيــا كــروث
المحليــون بخصــوص بحيــرة الســيجومي أو تعلــق
األمــر بالحاجــة إىل إنشــاء مســاحات مشــتركة
وجامعــة ال مــكان فيهــا لإلقصــاء  ،كمــا تنــادي
بذلــك كل مــن آســية الجعايبــي وأندرو غراهــام ،أو
تعلــق األمــر باتخــاذ إجــراءات عاجلــة لفائــدة البحــر
األبيــض المتوســط ،الــذي مــا فتــئ يتحــول اىل
فضــاء مغلــق ومميــت  ،فضــاء أبعد مــا يكون عن
األســطورة الشــائعة القائلــة بكونه يمثــل منطقة
للتثاقــف والتبــادل ،كمــا يتضــح ذلــك فــي أعمــال
كل مــن روســيال بيســكوتي وفخري الغــزال أو من
خــال قمــة ‘ بيــن البـ ّـر والبحــر ‘’ التــي يشــرف عــى
برمجتهــا ويديرهــا المؤرخــان ليىل الدخلــي وعدنان
الغالــي ،أو تعلــق األمــر بالتأثيــر المدمــر للعــدوان
اإلقليمــي عــى دول مثل فلســطين أو لبنان  ،وهو
موضــوع العمــل الفنــي الــذي يقترحــه لورانس أبو
حمــدان ؛ أو تعلــق األمــر بتلــك القــدرة الملهمــة
ِّ
والموحــدة لتراثنــا األمازيغــي المشــترك بالمنطقة
المغاربيــة  ،كمــا يتضــح ذلــك مــن العمــل الــذي
يقترحــه رضــوان مريزيقــا تحــت عنــوان «ليبيــا»،

فــإن مهرجــان ‘ دريــم ســيتي’ يُ شــكل تجســيدا
ومــرآة صادقــة للقضايــا الحارقــة التــي ال مفــر
مــن طرحهــا ســواء بالنســبة إلينــا ،نحن التونســيين
والتونســيات أو بالنســبة للعالــم ّ
برمتــه .ذلــك أن
أفعالنــا محليــة ،وتفكيرنــا كوني.
أخيــرا ،تســتند المــادة الثقافيــة والفنيــة
الدســمة التــي يدعوكــم مهرجــان ‘دريــم ســيتي’
بحــرارة لحضورهــا ومشــاركتها معنــا عــى جملــة
مــن المرتكــزات األساســية وهــي :ابتــداع أعمــال
فنيــة متفــردة ال يمكــن إنجازهــا إال فــي تونــس
العاصمــة ومــن أجلهــا ؛ جمــع فنانيــن مــن العالــم
العربــي والقــارة األفريقيــة وأوروبــا  ،نـ ً
ـادرا مــا تتــاح
لهــم فرصــة االلتقــاء ؛ التوفيــق بيــن العمليــات
واألنمــاط الفنيــة المتطــورة مــن جهــة وبيــن
المضاميــن والثقافــات الشــعبية مــن جهــة ثانيــة
؛ تقديــم مزيــج مــن العــروض والتجهيــزات الفنيــة
والعــروض الموســيقية واألفــام والنقاشــات
الفكريــة ،المســاءلة واالعتــراض والرقــص
واالحتفــال عبــر أحيــاء تونــس العتيقــة وحواريهــا،
مــن الحفصيــة إىل بــاب ســويقة مــرورا بمنطقــة
البلفيدير والمسرح البلدي في شارع الحبيب بورقيبة.

سلمى وسفيان ويسي وجان غوسينز مديرين فنيين
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نبذة عن دريم سيتي
تــم إنشــاء دريــم ســيتي فــي  ،2007وهــو بروفانس عاصمــة الثقافة األوروبية المتوســطية
مهرجــان فنــي متعــدد التخصصــات يقــام لمــدة  )2013 -ولنــدن (مهرجــان «شــباك» .)2017 -
 10أيــام فــي المدينــة العتيقــة ووســط تونــس
العاصمــة .تــم تصـ ّ
ـوره فــي البدايــة كعمــل فنــي
مــن المؤكــد أن دورات كل مــن 2015
ً
ً
ويرتبط دريم ســيتي ارتباطا وثيقا بمســار الفنانين و 2017و 2019مــن دريــم ســيتي  -وهــي الــدورات
المؤسســين التونســيين ســلمى وســفيان ويســي األوىل التــي انضــم إليهــا المديــر الفنــي المشــارك
اللذيــن كانــا مقتنعيــن بــأن غيــاب المســاحات جــان غوســينز  -وضعــت المهرجــان عــى خريطــة
والفــرص الفنيــة لجيلهــم مــن الفنانيــن هــو المشــاريع الثقافيــة الرئيســية فــي تونــس .يحظى
ً
أيضــا بمكانــة دوليــة متزايــدة :حيــث
بمثابــة تضييــق للفضــاءات الفنيــة والحضريــة دريــم ســيتي
لمدينتهــم عــى وجــه الخصــوص وبلدهــم ّ
عامــة .كان للفنانيــن والصحفييــن ومختلف المؤسســات
هيّ ــأت الــدورة األوىل مــن دريــم ســيتي فــي عــام مــن الشــرق األوســط وأفريقيــا وأوروبــا أدوارا
 ،2007والتــي ُ
ص ِّممــت كعمــل فنــي باألســاس ،أساســية في دورات دريم سيتي في  2017و.2019
الجوهــر لمســتقبل ثــري ومســتدام لدريــم ســيتي:
عــى ّ
إذ يجتمــع الفنانــون المحليــون والناشــئون فــي
مــر الســنوات والــدورات الالحقــة،
ّ
قضــت ســلمى
قلــب المدينــة العتيقــة بتونــس .وفي غضــون أيام تــم تطويــر مفهــوم دريــم ســيتي.
ً
ً
برنامجــا
قليلــة ،اقترحــوا
جريئــا مــن األعمــال الفنية وســفيان ويســي الكثيــر مــن الوقــت فــي المدينــة
الحديثــة ومتعــددة التخصصــات ،التــي تتمحــور العتيقــة وفــي تونــس بشــكل عــام ،وبالتالــي
حــول المدينــة العتيقــة وفــي متنــاول الجماهيــر اكتســبا خبــرة وشــراكات مــع الشــبكة المحليــة
ّ
كافــة.
والمجتمــع المدنــي التونســي .وتــم تشــكيل
فريــق إنتــاج رافــق الفنانيــن خطــوة بخطــوة طــوال
ّاتضــح اإلطــار المرغــوب بــه عــى الفــور :مســاراتهم اإلبداعيــة فــي المدينــة العتيقــة.
خلــق ّ
فنــي ســياقي ومتعــدد التخصصــات ،شــارك المزيــد مــن الفنانيــن والفنانــات والجماهيــر
ّ
الدعــم واإلنتــاج ،إفســاح المجــال الكافــي لإلبــداع التونســيين الشــباب واتســع نطــاق معرفتهــم
والمســاحات غيــر التقليديــة والمطالبة بالمســاحة بدريــم ســيتي والشــارع فــن ،الجمعيــة الرائــدة
ّ
منصــة و
العامــة للمدينــة ليــس فقــط كمنصــة للخلــق فــي المهرجــان ،كهيــكل إنتــاج لهــم،
ّ
الفنــي ،بــل كذلــك بكونهــا حاضنــة للمشــاريع «مؤسســتهم» أيضــا .فــي ســياق دولــي خــارج
واألعمــال المبتكــرة للفنانيــن أصحــاب الطموحات تونــس ،أصبــح مفهــوم دريــم ســيتي ومنهجيتــه
الجريئــة والخارجــة عــن المألــوف ،والتــي تمثــل مصــدر فضــول وإلهــام :يتمحــور حــول التبــادالت
فــي ذات الوقــت رؤيــة وأمــل حقيقــي لمســتقبل المستدامة والشــاملة بين الفنانين وممارساتهم،
مدينتهــم ومجتمعهــم .كيــف يمكــن للممارســات مــن ناحيــة ،والمدينــة ومتســاكنيها والرهانــات
الفنيــة اليــوم أن تســاهم بشــكل هــادف فــي السياســية واالجتماعيــة مــن ناحيــة أخــرى .دريــم
إنشــاء أماكــن عامــة مفتوحــة ومشــتركة متحـ ّـررة ســيتي هــو مهرجــان لإلبداعــات الفنيــة الســياقية،
مــن الخيــال الثقافــي والسياســي :كان هــذا يقــوده فنانــون ديناميكيــون ومبتكــرون ،فــي حــوار
ّ
ومتصــل
هــو الســؤال المطــروح .وبعــد مبــادرة الفنانيــن مباشــر مــع تونــس .دريــم ســيتي راســخ
بواقعــه المحلــي ،وهــو فــي االن ذاتــه منفتــح عــى
التونســيين ،اســتجابت الجماهيــر.
العالــم مــن حولــه.
تواصلــت إقامــة دريــم ســيتي فــي المدينة
العتيقــة ووســط مدينــة تونــس ( 2010و2015
و 2017و )2019وعــاوة عــى ذلــك فــي صفاقــس
( ،)2012منطقــة إســتاك فــي مرســيليا (مرســيليا -

6

7

دريم سيتي 2022
باألرقام

دريم سيتي ،مهرجان
فريد من نوعه ُيعنى
بالخلق اإلبداعي
«ما يعرض هنا،
ال يوجد في
أي مكان آخر »

8

دورات

ال يتعلــق األمــر بالميزانيــة أو المكانــة أو المنزلــة ،بــل االجتماعيــة والثقافيــة فــي المدينــة ،والمواطنيــن ،والفنانيــن،
يتعلــق بالوقــت األنســب والمقربــة ،وإمكانيــة التنقــل ،وااللتــزام ،والمجتمــع المدنــي ،وكذلــك الســلطات المحليــة واإلقليميــة
والحــب .يأتــي الفنانون المدعوون إىل دريم ســيتي دون ّأية مشــاريع والوطنيــة.
فنيــة ويشــرعون فــي االنغماس فــي المدينة العتيقــة بتونس .األمر
الــذي ّ
ّ
يولــد التفاعــل اإلبداعــي بيــن المدينــة وســكانها والفنانيــن.
جميــع اإلبداعــات الفنيــة التي ســتكون ضمــن المهرجان،
نشــأت فــي المدينــة ويتــم تقديمهــا فــي منطقتهــا مــع األشــخاص
يتغــذى شــغف الفنانيــن مــن خــال اللقــاءات والتبــادالت الذيــن شــهدوا مراحــل اكتمالهــا.
والحــوارات مــع المتســاكنين  -الحرفييــن والعاطليــن عــن العمــل
ّ
والمؤرخيــن والعمــال والفالســفة والرجــال والنســاء واألطفــال...
يقــدم مشــروع دريــم
يمثــل فريــق الشــارع فــن الــذي
ّ
وميســرا ،وهــو فــي الوقــت ذاتــه عامــل رئيســي
 وكذلــك الســياق االجتماعــي والسياســي والثقافــي واالقتصــادي ســيتي ،وســيطاوالتراثــي المحيــط بهــم.
لجعــل هــذا المشــروع ممكنــا من خالل إنشــاء حــوار ،وإيجــاد الدعم
ّ
المــادي وتكريــس الوقــت الكامــل للمشــروع.
ينصــت هــؤالء إىل كامــل المنطقــة ويختبــرون مراحــل
الخلــق واإلبــداع التــي تتــراوح مــن عــام  1وأكثــر .وهكــذا تنشــأ
مشــاريع فنيــة تشــمل التعــاون بيــن مختلــف الجهــات الفاعلــة

90

أيام

من المسرح ،الرقص ،الموسيقى
والفنون البصرية

25

مدينة ممثلة

ً
عرضا
حفالت موسيقية
أشرطة فيديو
أفالم
نقاشات
ورشات عمل

30

فنان·ة

تونس ،دبي ،باريس ،غانا ،لندن ،الخرطوم،
نيويورك ،برلين ،بروكسل ،روتردام ،وستماونت،
رام اللهّ ،
أكودة ،كينشاسا ،فاس ،قابس،
مرسيليا ،بيروت ،الكبّ ارية ،كيسنغاني ،أمستردام،
طهران ،سيدي بوزيد ،سليانة ،أثينا

ً
مكانا في المدينة
العتيقة ووسط
مدينة تونس

2

12

8

سنوات

من األبحاث واللقاءات والتجارب
ّ
للتوصل إىل البرمجة النهائية
بمجرد انتهاء الدورة ،يشرع التحضير للدورة
التالية باالستقبال الدائم للفنانين
األجانب في تونس بهدف االكتشاف
واالنغماس في المدينة

8

10

60

عمال منتجا

من قبل دريم سيتي /الشارع فن ،بما في ذلك

4
إنتاجات مشتركة

أشهر من البحث

الفني والخلق اإلبداعي .تتمثل خصوصية
دريم سيتي في السماح لفناني البرمجة بأوقات
إبداعية غير محدودة عبر االتصال المباشر
واالختالط بالمدينة وسكانها
ّ
(التفرغ التام والخلق الفني واإلنتاج)

9

دريم سيتي 2022
باألرقام

12

4

إبداعات فنية
سياقية
خلق إبداعي

دريم ڤاست

شريط
فيديو

أيام من
الندوات

حفالت غنائية

دريم فيديو

ورشات المدينة الحالمة

دريم كونسرت

19

16

ً
عمال فنيا مع
دخول مجاني

4

من  30سبتمبر إىل  9أكتوبر
تونس  -بروكسل  -سيدي بوزيد
روتردام  -سليانة  -قابس
باريس  -مرسيليا – لندن

15

عروض
ضيوف

ّ
مصممة خصيصا لدريم سيتي :الرقص والمسرح
والعروض األدائية والتجهيزات والفنون البصرية...

عروض
الخلقاإلبداعي

ً
فيلما
سيني دريم

4

← خلق إبداعي

← خلق إبداعي

← خلق إبداعي

علي مرابط ونسيم ڤصطىل
مقامات إلكترونية

رضوان مريزيڤا
ليبيا

نضال اليحياوي
ريبيتيكو-مالوف

تونس /موسيقى

منها  3أمكنة
مفتوحة للعموم
بالحفصية

← خلق إبداعي
تونس /مسرح

آسية الجعايبي
ميتامورفوز 2#
← خلق إبداعي
تونس /مسرح

10

سيدي بوزيد /رقص

رضا التليلي
سيفر
← خلق إبداعي

آسية الجعايبي
ْفالڤرنتي
قابس – تونس /فيديو وتجهيز سمعي

← خلق إبداعي

مالك ڤناوي
وعالء ّ
الدين سليم
عن...

عرضا
للعموم

← خلق إبداعي

بروكسل -روتردام  /عرض أدائي سمعي

← خلق إبداعي

218

بروكسا /رقص

ّ
روسيل بيسكوتي
ذو جورنيّ /
الرحلة

تونس  /معرض وورشات قائمة عىل المشاركة

توماس إغومينيديس
راسكال

سليانة  /موسيقى

← إعادة خلق إبداعي

باريس  -تونس  /مسار كوريغرافي ،سمعي بصري

رضوان المؤدب
كيف ما يرجع الفرططو
← مرحلة عمل

بروكسل – باريس -تونس  /ممارسة فنية مختلطة ،ندوة

مختبر العقد اطبيعي
مدرسة حماة السيجومي
← مرحلة عمل
مرسيليا -لندن /رقص

اندرو غراهام
خطوط

11

دريم ڤاست

من  30سبتمبر إىل  9أكتوبر
تونس  -بروكسل  -دبي  -كينشاسا

← دريم ڤاست
بروكسل /رقص

فيليبي لورنسو
نبضات
← دريم ڤاست

← دريم ڤاست

← دريم ڤاست

بروكسل – تونس /رقص

كينشاسا /رقص

محمد التوكابري
ذو باور(أوف) ذو فراجيل

بيبي الماس نسوا
وفرقة الرقص بيبيناس
رقصة الثعبان

دبي /سرد سمعي بصري

لورنس أبو حمدان
ضغط ّ
جوي

12

13

سيني دريم

دريم كونسرت

من  30سبتمبر إىل  9أكتوبر
تونس  -الخرطوم  -نيويورك
بيروت – الكبارية
		
← دريم كونسرت

تونس – نيويورك  /موسيقى

آمال المثلوثي
DREAMING

← دريم كونسرت
بيروت /موسيقى

غرام وانتقام
حفل غنائي

من  30سبتمبر إىل  9أكتوبر
تونس  -بيروت  -باريس  -وستمونت
رام الله  -أمستردام  -كينشاسا
اليرموك – سوريا – فاس

← دريم كونسرت

تونس -الكبّ ارية /موسيفى

كاتيب
نويز كانسلنغ /إلغاء الضجيج

← دريم كونسرت

الخرطوم – نيويورك /موسيقى

السارة وفرقة النوباتونز
حفل غنائي

← سيني دريم

← سيني دريم

← سيني دريم

جوانا حاجي توما وخليل جريح
إسميرنا

إليان الراهب
أعنف ّ
حب

بول كوان وعامر الشومالي
المطلوبون الثمانية عشر

← سيني دريم

← سيني دريم

← سيني دريم

جوانا حاجي توما وخليل جريح
ّ
بدي شوف

لينا سوالم  
جزائرهم

رامي فرح
لنا ذاكرتنا...

← سيني دريم

← سيني دريم

← سيني دريم

جوانا حاجي توما وخليل جريح
خيام

لطفي عاشور
نقطة عمياء

رنزو مارتنز
‘وايت كيوب ‘ (المكعب األبيض)

← سيني دريم

← سيني دريم

← سيني دريم

جوانا حاجي توما وخليل جريح
النادي اللبناني للصواريخ

علي ّ
الصافي  
قبل زحف الظالم

← سيني دريم

← سيني دريم

عبد الله الخطيب
فلسطين الصغرى،
يوميات حصار مخيم اليرموك

كينشاسا

إسماعيل ويوسف الشابي
ما تسمع كان الريح

ديودو حامادي  
في الطريق نحو المليار

← سيني دريم

بيروت – باريس

بيروت – باريس

بيروت – باريس

بيروت – باريس

باريس -تونس

14

بيروت

باريس  

تونس -باريس

فاس

وستمونت  -رام الله

باريس

كينشاسا  /أمستردام

اليرموك -سوريا

تونس

عالء ّ
الدين سليم
طالمس

15

دريم فيديو

من  30سبتمبر إىل  9أكتوبر
غانا  -لندن ّ -
أكودة  -كيسنغاني
كينشاسا  -مرسيليا  -برلين
أمستردام  -طهران – تونس
← دريم فيديو

← دريم فيديو

← كا أوف /ڤابس سينما فن

جون أكومفراه
أغاني هاندزوورث

إريك مينه كونڤ كاستانڤ  
العصر الذهبي

‘فونيتيك’
أشرف بالطيب

← دريم فيديو

← دريم فيديو

جون أكومفراه
ُ
الم ِلهمات التسع

هبة ي .أمين   
لقلق الجنرال

‘ سعير’
ندى الشملي

← دريم فيديو

← دريم فيديو

جون أكومفراه
مشروع ستيوارت هال

مروة أرسانيوس    
من يخاف األيديولوجيا؟
الجزء الرابع

‘كل ما سيبقى’
غسان شرايفية

← دريم فيديو

‘ ’Y.Y.Y
ريم الهرابي

رنزو مارتنز و ‘النادي الفني
لعمال المزارع الكنغولية’   
المزارع والمتاحف

‘إىل الكوكب المطمئن’
نادي السم

غانا  -لندن

غانا  -لندن

غانا  -لندن

← دريم فيديو
أكودة

فخري الغزال
أهل الكهف
← دريم فيديو
كيسنغاني

فاوستين لينيكوال وفيرجيني دوبراي
رسائل من القارة
← دريم فيديو
كينشاسا

نلسون ماكينڤو
القائمون ليالNuit Debout /

مرسيليا

برلين   

برلين

كينشاسا – أمستردام

← دريم فيديو
طهران

تونس

‘القمر’
سيرين الواد
‘ إيكارت’
أحمد بن نصيب

‘تحت الغبار’
وفاء لزهاري

ساناز سهرابی   
صورة واحدة ،فصالن اثنان
← دريم فيديو
تونس

سلمى وسفيان ويسي   
وجدان

16

17

حلقة النقاش األوىل

ورشاتالمدينةالحالمة
قمة بين ّ
ّ
البر والبحر

 3و 4أكتوبر
من الساعة  10: 00إىل الساعة 18: 00
نقاشات وتالقح فكري
مشاهد من الميناء :محطات للتوقف ومالذات  ،حركة
تنقل وابعادات في البحر األبيض المتوسط*

 03أكتوبر
من الساعة  10: 00إىل الساعة 13: 00
الميناء باعتباره بابا مفتوحا :العالقة بين الميناء
والمدينة :هل هو امتداد لها أم
مجال يقع خارج حدودها اإلقليمية؟

مديرو الحوار:
عدنان الغالي (تونس)
أريك كورجين (بلجيكا)

يبــدو أن عبــور البحــر األبيــض المتوســط ،الــذي كثيــرا مــا تحــول اىل
مقبــرة [للمهاجريــن غيــر النظامييــن] ،لــم يعــد ممكنــا إال مــن خــال
منطــق العنــف ومســالك الفــرار والمطــاردة واالرتعــاش الناجــم
عــن الخــوف .عــى أن حــوض المتوســط هــو أيضــا حيــز للمبــادالت
التجاريــة ،تعبــره بــدون انقطــاع سـ ُ
ـفن البضائــع والقطــع البحريــة
العســكرية .ومــا تــزال حادثــة اغــاق قنــاة الســويس التــي تســبب
فيهــا جنــوح إحــدى ســفن نقــل البضائــع عالقــة باألذهــان .وكان أن
شــغلت عمليــة احتســاب الخســائر التجاريــة الهائلــة الناجمــة عــن
هــذه الحادثــة العالــم أجمــع .وعــى هــذا األســاس يمكــن القــول
بــأن المتوســط شــريان متعــدد التدفقــات.

إزاء هــذا الفضــاء الــذي يعــج بالتوتــرات ،نعتقد أن الوقــت قد يكون
ً
قليــا والبحــث عــن ‘العوامــات والعالمــات’ [التــي
حــان للتريــث
يســتدل بهــا المالحــون عنــد اإلبحــار] والتفكيــر انطالقا مــن الموانئ،
التــي تشــكل فــي اآلن نفســه نقــاط مغــادرة ووصــول .إن مــا يميــز
الموانــئ هــو كونهــا مأهولــة ،بــل قــل مســكونة ،بمختلــف أشــكال
الحضــور المســجلة بمجالهــا الترابــي وبالروابــط القائمــة بينهــا وبيــن
المناطــق الداخليــة وبينهــا وبيــن الشــعوب التــي تعاقبــت عليهــا
والمرافــق والعوالــم اإلجتماعيــة المنبثقــة عنهــا ،مــن ِبنــى تحتيــة
وأســواق ومســاكن وتنــوع فــي الجنســيات واألجنــاس وعالقــات
تربطهــا بغيرهــا مــن الموانــئ القريبــة منهــا أو البعيــدة .وبقــدر مــا
ترســم الموانــئ مجــاالت جغرافيــة ملموســة الحــدود ،فإنهــا ترســم
أيضــا روابــط تخيليــة غيــر ملموســة وعالقــات قوامهــا التضامــن
أحيانــا والصــراع أحيانــا أخــرى.

			

			

المشاركون·ات في الندوة:

			
			
			
			

هشام بوزيد (المغرب)
ووالت ثيام (السنغال)
فرانسوا غروسون (فرنسا)
صفاء الشريف (تونس)

بإدارة ليىل الدخلي وعدنان الغالي
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حلقةالنقاشالثانية

 03أكتوبر
من الساعة  15:00إىل الساعة 18:00
سرديات ومخيالت ،تحفيز للذاكرة وابتكار ألساطير
جديدة  :فضاء للنضال من أجل الكرامة

حلقةالنقاشالثالثة

 04أكتوبر
من الساعة  10: 00إىل الساعة 13: 00
البحر األبيض المتوسط ،حدود ماذا؟

مديرة الحوار:
مديرتا الحوار:
ليىل الدخلي (تونس)
جوسلين دخلية (تونس – فرنسا)

			
			
			

المشاركون·ات في الندوة:
ليىل بعمارة (الجزائر)
يوسف الشادلي (مصر)

ليىل الدخلي (تونس)
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المشاركون·ات في الندوة:
أحالم الشماللي (الدنمارك -تونس)
فريدة صويح (الجزائر)
البروفيسور ألفونسو كامبيسي (إيطاليا)
فالنتينا زاغاريا (إيطاليا)
مهدي علوية (المغرب)
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حلقة النقاش الرابعة

 04أكتوبر
من الساعة  15:00إىل الساعة 18:00
فضاءات تقع عىل الحافة  ،فضاءات مأزومة

مدير الحوار:
عدنان الغالي (تونس)

			

			

المشاركون·ات في الندوة:

			
			
			
			
			
			
			

مارين كالميت (فرنسا)
حبيب عياد (تونس)
وحيد الفرشيشي (تونس)
أمل جراد (تونس)
ياسين تركي (تونس)
فرانشسكو ّبلينا (تونس)
ستيفانو ليبرتي (إيطاليا)

ورشات العمل

جوزيف ووترز مع ديكوراتيلي
من  19سبتمبر إىل  02أكتوبر
ورشــة عمــل تشــاركية إلعــادة صياغــة ســينوغرافيا «ســوفت الير» المعمارية والتصميم ،سكان المدينة.
فــي هيــكل متعــدد الوظائــف فــي مجموعــة (قابــل للتركيــب ،قابــل ورشة العمل هي مكان للتعايش واالستماع والتبادل والتعلم.
لإلزالــة) مــع عشــرات المشــاركين :الطــاب الشــباب فــي الهندســة

فيليبي لورينسو
من  04إىل  06أكتوبر
فــي إطــار أحــدث إبداعاتــه الفنيــة «ڤــوال» ،يســعى فيليبــي لورنســو لشــمال إفريقيــا) عــى الطــراز العلــوي ( ،والتــي غالبً ا ما يتــم اختزالها
إىل العمــل خالــل ثالثة أيام ضمن ورشــات حول الرقصات التقليدية إىل بُ عدهــا الفولكلــوري ،فــي قلب حــوار مفتوح مــع المعاصر.
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الندوات

تفعيل حقوق الطبيعة /اإلبادة البيئية
 5و  6أكتوبر

بمكتبة الخلدونية
 63سوق العطارين
المدينة العتيقة تونس

تربية فنية لألطفال

ّ
يمثــل الفــن أداة أساســية للتنميــة التربويــة وعــاوة عــى ذلــك ،تحــت إشــراف برنامــج «فنــون وتربيــة» التابــع لجمعيــة الشــارع فــن
ّ
يشــكل الولــوج إىل الثقافــة ّ
والــذي يطــور برنامــج التربيــة الفنيــة عــى مــدار الســنة فــي المدارس
حقــا للجميــع.
االبتدائيــة العامــة وفــي مقــر الشــارع فــن ،ســتقدم خربڤــة ســيتي
في كل دورةّ ،
يركز دريم ســيتي مســارا ضمن المهرجان لألطفال الذين فــي هــذه الــدورة عروضً ــا وورشــات عمــل لتحليــل األفــام مــع شــريكنا
تتراوح أعمارهم·ن بين  6وً 17
عاما من المدينة العتيقة بتونس.
«جمعية مسارب» باإلضافة إىل لقاءات مع الفنانين·ات ضمن البرمجة.

تــم تنفيــذه مــن قبل مختبــر العقــد الطبيعــي كجــزء مــن مشــروع والخبيرة المختصة في قانون البيئة مارين كالميت.
مدرســة حمــاة الســيجومي للفنانــة ماريــا لوســيا كــروز كوريــا

← االربعاء  5اكتوبر  10 -صباحا

خربڤة سيتي

← األربعاء  5أكتوبر  3 -بعد الزوال

في كلية العلوم القانونية والسياسية
واالجتماعية بتونس
شارع الهادي كراي
المركز الحضري الشمالي

حقوق المؤلف والحقوق المجاورة
 6أكتوبر
مؤتمــر حــول حقوق المؤلف والحقوق المجاورة في مقر المؤسســة التونســية لحقــوق المؤلف والحقــوق المجاورة كجزء من الشــراكة
المؤسسية.
← الخميس  6أكتوبر  10صباحا

مقر المؤسسة التونسية لحقوق المؤلف
والحقوق المجاورة
 7شارع محمد المالكي
 1005العمران تونس
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المعلومات والتسجيل(00216) 29 212 580 / (00216) 29 212 006 :
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فضاءللقاءات
واالحتفاالت
ShiftLeyli

من  30سبتمبر إىل  9أكتوبر
ثماني ليال من االحتفال! ستنعقد
برمجة  ShiftLeyLiلدريم سيتي من قبل
فريق Phénomènes Joyeux
ـاء لذلــك ندعوكم·ن
تنطلــق برمجة فضــاء المالوف من الســاعة  5مسـ ً
الكتشــاف مختلف العروض المباشــرة صحبة العديد من الفنانيــن·ات.
انضمــوا إلينــا لالحتفال سـ ّ
ـويا إثــر عروض دريم ســيتي.

الفنانين·ات:
Bedoui - Saadoun

علي مرابط وضيوف آخرون

يوم  1أكتوبر

يسري تونسي Luigi -

يوم  3أكتوبر

		 Shu + Supaflava

يوم  5أكتوبر

			
عفيف

			
بوخشينا

Astrid + Noy Ara + RouH
عرض  SINلBenjemy
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يوم  30سبتمبر
يوم  2أكتوبر
يوم  4أكتوبر
يوم  6أكتوبر
يوم  9أكتوبر
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مركز المهرجان

مكان اللقاءات واستقبال الصحافة
والمهنيين

قاعة الفن الرابع

			

للحصــول عــى االعتمــاد الصحفــي لتغطيــة المهرجــان ،يرجــى يتــم الحصــول عــى التذاكــر فــي مقــر جمعيــة الشــارع فــن بــدار باش
حامبــة ،يرجــى تقديم البطاقــة الصحفية وبطاقــة التعريف الوطنية.
التســجيل عبــر الرابــط التالــي:

يمكنكم·ن حجز العروض عبر:

سيتم التأكيد عبر رسالة نصية.
إرسال بريد إلكتروني مع عنوان وتاريخ العرض إىل:
presse@lartrue.org
سيتم التأكيد عبر البريد اإللكتروني.

السيجومي

المكتب الصحفي

نزل سان جورج

الكنيسة السابقة ساكري كور – باب الخضراء

			

المالوف

مضيف الشباب الزيتونة

			

الريو

مكتبة الخلدونية

			

مخزن الراشدية

مقهى الزعزاع المركاض

			

ساحة باب سويقة

قشلة العطارين

			

ساحة العملة

المركز الثقافي بير لحجار

			

ساحة النصر

دار حسين

			

القبة الفلكية مدينة العلوم

دار محسن – المعهد الوطني للتراث

			

سيدي بوخريسان

ً
صباحــا
الشــارع فــن  -اســتقبال صحفــي ومهنــي مــن الســاعة 10
مســاء.
إىل 6
ً
 ،40شارع كتاب الوزير  -تونس

دار رمضان باي

			

الملعب البلدي بالحفصية

دار الصنعة

			

مسرح الحمرا

جهات االتصال:
ّ
«هكا» لالتصال

المسرح البلدي

المسؤولة عن الصحافة :ريم حداد
)00216( 26 942 966

دريبة دار حسين

			

تطبــع التذاكــر عــى عيــن المــكان فــي المكتــب الصحفــي المقــدم
لهــذا الغــرض.

إرسال إرسالية قصيرة مع عنوان وتاريخ العرض إىل:
(00216) 26 413 788

أماكن العروض
دار باش حامبة

الحجز للصحافة

https://form.typeform.com/to/R7miTYZY

الشارع فن – دار باش حامبة  40نهج كتاب الوزير المدينة العتيقة تونس

			

معلومات وإرشادات

الحجز للصحافة

كلية العلوم القانونية والسياسية
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المكلفة بالعالقات الصحفية :سهير لحياني
)00216( 50 538 482 - )00216( 93 441 945
العالقات الصحفية :محمد أمين بن هالل
)00216( 22 267 980
presse@lartrue.org
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التذاكر

األسعار الخاصة

المبيعات عبر اإلنترنت

		
← مجانيــة الدخــول لألطفــال دون ســن  12ســنة وللمقيميــن فــي 		
		
المدينــة مــع إظهــار وثيقــة هويــة.

← دريم ڤاست
سعر واحد 5 ،دينار

ً
		
عمال (تجهيــزات صوتيــة وضوئيــة ،رقــص ،معــارض ،حفــات
← 16
		
موســيقية ،حلقــات نقاش)...
		
لإلرشادات billetterie@lartrue.org - )00216( 27 522 863
		
		
← خلق إبداعي
		
سعر واحد 5 ،دينار

Dans la peau de l’autre
  Pepe ‘Elmas’ Naswa
سعر واحد 15 ،دينار تونسي ،مقاعد حرة

← كونسرت
عرض  DREAMINGآلمال مثلوثي
orchestre/loge/balcon / 30 TND
galerie / 20 TND
amphithéâtre / 10 TND

عىل lartrue.org

← دريم فيديو
تذكرة يومية ب 5دينار تتيح
النفاذ إىل جميع األشرطة

		

← سيني دريم
سعر واحد 5 ،دينار

		
		
		
		
		

← SHIFTLEYLI
في المالوف
 10دينار في المساء  -تفتح
مساء
األبواب عندالساعة 5
ً
من  18سنة فما فوق

المبيعات داخل المواقع
ونقاط اإلرشادات
← من  23سبتمبر إىل  9أكتوبر 2022
ً
مساء
صباحا إىل الساعة 7
من الساعة 9
ً

المسرح البلدي
 ،2شارع دي جريس  -تونس

← خالل المهرجان من  30سبتمبر إىل  9أكتوبر 2022
مساء
من  1بعد الزوال إىل 6
ً
سينما المونديال
 20شارع ابن خلدون  -تونس

← خالل المهرجان من  30سبتمبر إىل  9أكتوبر 2022
من الساعة  9إىل الساعة 7

المركز الوطني لالتصاالت الثقافية
شارع سيدي بن عروس
تونس المدينة العتيقة

مواقعالتواصل
اإلجتماعي
www.lartrue.org
@lartruetunisie
communication@lartrue.org
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فيسبوك :الشارع فن Rue L’Art -
إنستغرامlartruetunisie :
تويترLArtRueTunisie :
يوتيوبL’Art Rue :
لينكد إن :الشارع فن Rue L’Art -
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الشركاء
اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ

ﺷﺮﻳﻚ درﻳﻢ ﺳﻴﺘﻲ

ﺗﺤﻈﻰ ﺟﻤﻌﻴﺔ "اﻟﺸﺎرع ﻓﻦ" ﺑﺪﻋﻢ ﻣﻦ

ﻳﺤﻈﻰ درﻳﻢ ﺳﻴﺘﻲ ﺑﺪﻋﻢ ﻣﻦ
اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺸﺮﻳﻜﺔ

اﻟﺸﺮﻛﺎء اﻟﻤﺴﺎﻫﻤﻮن ﻓﻲ اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ

اﻟﺸﺮﻛﺎء اﻟﺘﻘﻨﻴّ ﻴﻦ

وﺳﺎﺋﻞ اﻹﻋﻼم اﻟﺸﺮﻳﻜﺔ

اﻟﻤﻨﺘﺠﻮن اﻟﻤﺸﺎرﻛﻮن

ّ
اﻟﻤﻨﻈﻤﺎت
اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺪﻧﻲ  /اﻟﺠﻤﻌﻴّ ﺎت و

أﻣﺎﻛﻦ اﻟﻌﺮض اﻟﺸﺮﻳﻜﺔ

النزل الرشيكة

32

ﻣﺘﻌﻬﺪو اﻟﻄﻌﺎم
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ﻛﻮﻟﻮﻓﻮن

الشارع فن

 ،40نهج كتاب الوزير

 1009مدينة تونس
www.lartrue.org

@lartruetunisie

communication@lartrue.org
فيسبوك :الشارع فن Rue L’Art -

إنستغرامlartruetunisie :
تويترLArtRueTunisie :

يوتيوبL’Art Rue :

لينكد إن :الشارع فن Rue L’Art -

عبد القادر بودربالة

إنجاز جرافيكي

		

نيبراس الشرفي

شركة ENOYA Design & Com
إعداد غرافيك

كلير سيكوال

مسؤولة عن

وحدة االتصاالت

مريم القطيطي
ترجمة
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