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العروض
طلت ...

قدمت براعم فرقة الفنون العمل الفين "طلت "...مبجموعة من املشاركات
الفنية ،فقد شارك براعم الفرقة يف نيسان املاضي بلوحات من العععمعل العفعين
طلت خالل فعاليات مهرجان يال يال والذي يقيمع ويعنع عمع مسعرة ا عار
يف بيت جاال ،حعيعك كعانعت املشعاركعة ععلعري شعنعل مسع فعنعيعة م عت يف
شوارع بيت م مبشاركة العديد من الفنانني و الفرق.

وتبع يف حزيران ،حيك قدم براعم الفرقة عرضاً فنياً يف حفل مجعية إنعععا
األسر يف إحتفاهلعا السعنعوي لعلعتعوسعيعع ،وخلعة ععلعري خشعبعة مسعرة اهلعالل
األمحر ،وشارك براعم الفنون يف فعاليات مهرجان فلسطني العدو يف بعلعد
كفر القف ق اء قلقيعلعيعة وخلعة بعتعقعد العععرت العفعين طعلعت  ...عور
 0111مشاهد من القرية و القرى احمليطة .كما وشارك بعراععم العفعنعون يف
إحتفالية مؤسسة ا ق للتوسعيعع يف ععيعدهعا ال  01يف متعو املعاضعي يف
قصر رام اهلل الثقايف.
وقدمت الرباعم العمل الفين خالل فعاليات مهرجان الرتاث و الذي ين م
مركز الفن الشعيب ،جملموعة من طلبة مدراس مدينة رام اهلل ور أكثر من
 051طالب وطالبة من املدارس ا نومية و الوكالة بالتعاون مع بلديعة رام
اهلل يف تشرين أول ،كما وشارك الرباعم يف عرت خاص يف املتحعف العفعلعسعطعيعين إسعتعاعدمعت فعيع املسعاحعات امعارجعيعة لعلعمعتعحعف كعمعواقعع
للعرت ضمن فعاليات يوم العائلة والع تعقعام ععلعري هعامعا معععرت اقعرتاو االفعاق عور  011مشعاهعد .معن ارعديعر خكعرل أن العععرت
طلت ...أنتج يف العام  ، 4100وهو مبين علري أ ان فلنلورية قام بإعاد تو يعها الفنان طارق الناصر.

ممنوع التجول

ويف نيسان املاضي ،قدم جمموعة من راقصي فرقة الفنون وراقصات معن فعرقعة
هوية العرت الفين – ممنوع التجول ،علري خشبة املسعرة العبعلعدي يف رام اهلل
ضمن احتفال الفرقة بذكرى تاسيسها ال  ،01وخلعة عور جمعمعوععة معن
أع اء الفرقة واألصدقاء وارمهور العام ،حيك يويت العععرت العفعين " ممعنعوع
التجول " ،نتيجعة ورشعات فعنعيعة مشعرتكعة ععقعدت يف السعنعوات املعاضعيعة بعني
الزميل شرف دار يد و فرقة هوية /لندن و ال علري آثارها مت إنتاج العععمعل
يف العام  ،4102وقدم يف بريطانيا.
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الجوالت
ملتقى حكايا  ...من جديد

ش ععارك ب ع عراعم الفن ععون يف فعالي ععات ملتقع ععري حنايع ععا  4102يف العاصع ععمة

األردنيععة – عمععان ،وخلععة بتقععد العمععل الععفين طلععت ...علععري خععشبة
مسرة مركز ا سني الثقايف بعرضني متتالني علري مدى يعومني يف العسابع
و الث ععامن م ععن أيل ععول  ،4102وخل ععة ع ور جمموع ععة م ععن األه ععا و
الشباو من سنان املدينة وضواحيها واملايمات الفلعسطينية ،باضضعافة
لعععدد مععن أع ع اء فععرق الدبنععة والع عملععت معهععم الفنععون يف الععسابق،
حيك شاهد العروت أكثر من  211مشاهد علري مدى اليومني.
وت ع اف ه ععذ ر امل ععشاركة إل قائم ععة التف ععاعالت اهلام ععة خ ععالل ال ععسنوات
املاضعية بععني فرقعة الفنععون وامللتقعري الرتبعوي العععرب ومعسرة البلععد ومهرجععان
حنايا.

يوم التضامن – اليونان  ،اثينا
قععدمت فرق ععة الفن ععون الععشعبية الفل ععسطينية عرض عاً فني عاً بعن عوان " للحري ععة
نععرق" " وخلععة ضععمن فعاليععات يععوم الت ع امن مععع الععشعب الفلععسطيين
وخلعة يف العاصعمة اليونانيعة – أثينعا ،وخلعة بععدعو وتن يعم معن الععسفار
الفلسطينية هناك ،وقعد شعارك يف ارولعة ثعالثني راقعصاً وراقعصة باضضعافة

للطععاقم الععفين و اضداري ،وقععدمت فيهععا الفنععون جمموعععة مععن اللوحععات
الفنيع ع ع ع ع ع ع ععة ،كمع ع ع ع ع ع ع ععا وشع ع ع ع ع ع ع ععاركت معهع ع ع ع ع ع ع ععا فرقع ع ع ع ع ع ع ععة " OMILOS
 "VRAKOFORON KRITISاليونانيع ع ععة علع ع ععري خع ع ععشبة
مععسرة بيععت املوسععيقري و الععذي يعععترب األهععم ،ع ور أكععثر مععن 4111
مشاهد.
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اإلنتاجات
أشيرة
تعمععل فرقععة الفنععون علععري تقععد عملهععا الععفين ارديععد" اش ع " يف ربيععع 4141
وإنتهت الفرقة معن إنتعاج العمعل بنعسات االول ،بععد أن مت بنعاء الطعاقم الفعين
وإعداد الشنل املسرحي و السرد القصعصي و ا ركعي أيع اً ،حيعك مت إسعتعرات
النععساة األول مععن العمععل يف شععهر كععانون اول امععام اع ع اء ارمعيععة العموميععة
للفرقة.

زاف
أهنت فرقة الفنون العمل علري اضسطوانة الغنائية " اف " وال مت العمل عليها مع املوسيقي سعد ا سيين ،حيك مت تسجيل بعض املقطوعات يف رام اهلل
والحقاً مت إستنمال التسجيل يف دمشق ،مبشاركة أكثر من  01موسعيقي ومعغين سعوري وفلعسطيين .وقعد مت تعسجيل  40أغنيعة معن إرشعيف فرقعة الفنعون
وإرشيف املوسيقري التقليدية التابع ملركز الفن الشعيب ،وأي اً جمموععة معن املقطوععات الع مت تعسجيلها معن املواقعع املاتلفعة يف فلعسطني ،ومت إختيعار إسعم
اف نسبة إل حركة أجنحة ا مام يف ة اهلبوط علري األرت ،لينون اف هو اضنتاج املوسيقي السادس لفرقة الفنعون ،وسعيتم إطعالق اضسعطوانة معن
خالل عمل فين راق" خالل العام  ،4140لتنون متوفر يف األسواق ومنصات املوسيقري العاملية يف حينها.

التدريب في املواقع
إستمرت فرقة الفنون يف تطوير وبناء مشروع التدريب يف املواقع املاتلفة ،هبدف
نععشر الدبنععة ومفاهيمهععا علععري أوسععع نطععاق وبقععدر املمنععن و املععستطاع ،حيععك
تسعري الفرقعة ععرب خلعة لنعشر ثقافعة الدبنعة ل نعاث و العذكور علعري حعد سعواء،
وتقد مفاهيم ثقافية خات بعد تنويري ععرب فعرق الدبنعة املاتلطعة ودععم الفعرق
الناشئة سواء عرب املمننات الفنية والتقنية ،وقد قام  42مدرو من أع اء فرقة
الفن ععون بالت ععدريب يف  22موق ععع يف فل ععسطني واألردن و أدن ععربل خ ععالل الع ععام
 ،4102ل  022شاو و  0104صبية.

التطوير الداخلي
م ت فرقة الفنون العام  4102إل جانب اضنتاج و التعدريب ،بتطويعر النعادر العفين خعالل جمموععة معن الورشعات الفنيعة عمومعاً وخات الطعابع الفنعري
أي اً ،وال عملت علري فتح مدارك حول اضنتاج ا ركي و املفاهيم حول  ،حيك إفتتح العام وبشراكة مع مدرسة س ك فلسطني ،مبجموعة من اللقاءات
التدريبية لفنون الس ك وال أثرت وطورت من ارانب ا ركي لراقصي الفنعون ،ليتبعهعا ورشعة يف رقع" اهليعب هعوو ،لرباععم الفنعون ،و الع عملعت علعري
تطوير ا ركة وإعطاء مساحة أوسع للجسد .كما وإست افت الفنون كل من  Rosalba Torresو Koenraad Augustijnenمن بلجينا
يف إقامة فنية ملد أسبوع ،مت العمل فيها مع مصممني الفرقة و املدربني.
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عيد الفرقة ال 01
إحتفلت فرقة الفنون هذا العام بذكرى التتتيستيت ال  ،04وذلت بت تر متجتمتوبتة متن
االنشطة و األحداث التي إستمرت طوال العام ،مع مجموبة من الشركاء و األصدقاء
ب ر مشاركة واسعه من أبضاء الفرقة من كافة األجيال.

العمل الفني مشعل
إفتتحت فرقة الفنون العام  4102عرب إععاد إنعتعاج و تعقعد العععمعل العفعين مشعععل ،وخلعة
بالشراكة مع سامر جرادات ،حيك مت إعاد تو يع موسيقري العمل الفين الذي إنتج يف العام
 ، 0221و الذي شنل يف خلة ا ني نقل نوعية وجوهرية يف مفهوم الفرقة للعمل الفعين و
التصميم ا ركي .وقد قدم راقصي الفنون وبراعم الفنون و العمالقة جمموعة من اللوحات الراقصة مع العزف والغناء املباشر لعلعجعوقعة وخلعة
بعد جمموعة من التدريبات و اللقاءات الفنية .وقدم العرت علري مدى يومني ور أكثر  0011مشاهد من مجهور وأصدقاء الفرقة.

من غرفة اإلرشيف
إفتتحت فرقة الفنون وبالعشراكة معع مؤسعسة عبعد احملعسن القطعان ،املععرت العفين " معن غرفعة
اضرشيف " و الذي مت العمل علي خالل العام  ،4102لينون ا دث األبر منذ سنوات،
حيك قامت الفرقة وللمر األول بفتح جزء كبع معن إرشعيفها للجمهعور الععام ،ععرب جمموععة
مععن التععشنيالت الفنيععة و ال ع عمععل عليهععا قيععم املعععرت يزيععد عنععا مبععشاركة جمموعععة مععن
الفنانني الشباو ومبسامهة من أع اء الفرقة أنفسهم.
وإفتتح املعرت يف  2آو  ،4102ع ور جمموععة معن أعع اء وأصعدقاء الفرقعة و ارمهعور
العععام ،ومت عقععد تععشنيلة مععن األنععشطة علععري هععاما املعععرت الععذي إسععتمر لععشهرين يف مقععر
مؤسسة عبد احملسن القطان ،حيك مت توقيعع جدرايعة جمعد القعدس للفنعان سعليمان منعصور و
ال ع قععام برلهععا للفرقععة عععام  ،4111وأي ع اً عقععد جلععسات إسععتماع جملموعععة مععن قععص"
أع ع اء الفرقععة للجيععال املاتلفععة ،وتبعهععا جلععسات ح عوار حععول مفععاهيم التععصميم و ا ركععة
داخل الفرقة .وقد مت إفتتعاة املععرت بغيعاو الزميعل حعاف عمعر و العذي مت إعتقالعة يف هنايعة
آخار املاضي ،حيك كان من املفرتت أن يقوم الزميل حاف بالعمل علري بناء املعرت.

شركاء الفنون للعام 9102
الشريك الثقافي

الشريك اإلستراتيجي

إنجازات العام

9102
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