النشرة اليومية

الدورة السابعة
العدد الثاني 2017/2/9

الفارس يفتتح «األكاديمي السابع»

ممثل الشارع..
عرض االفتتاح

على هامش حضوره افتتاح الدورة السابعة

د .الفارس :المهرجان تظاهرة فنية
ثقافية تنظمها مؤسسة أكاديمية عريقة

�أثناء ال�سالم الوطني

لن ندخر جهداً لتفعيل
مرسوم إنشاء أكاديمية
الكويت للفنون

معايل الوزير يتفقد املعر�ض الفني ب�صحبة عميد املعهد
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كتب حافظ الشمري:

حتت رعاية وح�ضور معايل وزير
الرتبية ووزير التعليم العايل �أ .د .حممد
عبداللطيف الفار�س ،انطلقت م�ساء �أم�س
فعاليات الدورة ال�سابعة ملهرجان «الكويت
الدويل للم�سرح الأكادميي»،
على خ�شبة م�سرح حمد
الرجيب باملعهد العايل للفنون
امل�سرحية.
وقد �شهد حفل االفتتاح
ح�ضور فني و�إعالمي الفت،
تقدمه نائب مدير الأكادميية
لل�ش�ؤون الإدارية واملالية �أ .غالب
الع�صيمي ،ورئي�س املهرجان-
عميد املعهد العايل للفنون

ممثل ال�شارع يف

المهرجان أثبت قدرة الشباب الكويتي
على بناء وطنهم
امل�سرحية د .فهد الهاجري ،ومدير املهرجان
العميد امل�ساعد لل�ش�ؤون الطالبية د .راجحاملطريي� ،إ�ضافة �إىل نخبة من �أعمدة الفن
على م�ستوى دولة الكويت والوطن العربي،
من بينهم الفنانة حياة الفهد ،الفنان ح�سن
البالم ،الفنانة هدى اخلطيب ،الفنانة منى
�شداد.
المعرض الفني

يف البداية تف�ضل معايل وزير
الرتبية ووزير التعليم العايل
د .حممد الفار�س ،بافتتاح
املعر�ض الفني الذي ا�شتمل
على عدد من �أعمال طلبة
ق�سم الديكور يف املعهد العايل
للفنون امل�سرحية ،وت�ضمن

لوحات من مواد �أ�س�س الت�صميم وتاريخ
طرز معمارية ،والر�سم العام والت�شكيل
والت�صميم امل�سرحي ،كما �ضم املعر�ض
بع�ض املج�سمات التي قام بتنفيذها طالب
ق�سم الديكور يف املعهد.
وت�ألقت املذيعة �سودابة علي ،يف تقدمي
فقرات حفل افتتاح فعاليات الدورة
ال�سابعة ملهرجان «الكويت الدويل للم�سرح
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وزير الرتبية ووزير التعليم العايل �أ .د .حممد الفار�س

الوزير  :المعهد اكتسب سمعة علمية وفنية بجهود
أبنائه على امتداد األجيال
الأكادميي» ،الذي تقام فعالياته خالل
الفرتة من� 8إىل  15ال�شهر اجلاري ،وينظمه
املعهد العايل للفنون امل�سرحية٫
ممثل الشارع

واحلواجز التي يواجهها ،ومدى اال�ستماع
�إليه من هذه الطبقة ،حيث تتفجر الكثري
من املواقف من خالل تلك املفارقات التي
يتعر�ض لها فنان ال�شارع واملواجهة مع
تلك الطبقة التي تخ�شى �أن ُيعريها «ممثل
ال�شعب».

�أُ�ستهل حفل افتتاح املهرجان بتقدمي
لوحة درامية بعنوان «ممثل ال�شارع» ،من
�إخراج �إحدى الطاقات ال�شبابية و�إحدى
أداء تمثيلي
خمرجات املعهد العايل للفنون امل�سرحية
وقد متيز املخرج م�شاري املجيبل ،يف
املخرج ال�شاب م�شاري املجيبل� ،شارك فيه �إخراج العمل بدمج ال�صورة ال�سينمائية مع
نخبة من املمثلني ال�شباب هم :بدر البناي،
�سعد العو�ض ،عبدالرحمن الهزمي ،وماجد
العنزي.
وتطرق العمل �إىل الفنان املهم�ش ،ممثل
ال�شعب الذي �ساقه القدر �إىل �شارع تقطنه
النخبة الرثية ،ومعاناته يف تقدمي فنه و�سط
تلك العوامل وال�صعوبات والتحديات واملوانع
ال�رسيع و د� .إبتهال اخلطيب ع�ضو جمل�س �إدارة املعهد العايل للفنون امل�رسحية
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ال�صورة امل�سرحية ،حيث ا�ستخدم ال�شا�شة
الخت�صار الوقت والزمان ،مما �أك�سب
الفكرة عمق ًا �إ�ضافي ًا لتوظيف الفكرة
الأ�سا�سية ،كما كان للإ�ضاءة وال�صوت
ت�أثري ًا �إيجابي ًا على �إيقاع العمل الذي متا�شي
يف جملته مع �إيقاع الأداء التمثيلي لطلبة
املعهد العايل للفنون امل�سرحية.
كما كان وا�ضح ًا ا�شتغال املخرج ال�شاب
على املجاميع ،وعلى بطل حفل االفتتاح
املمثل الواعد بدر البناي ،الذي �أخذنا معه
يف م�ساحات كبرية عرب فيها عن فكرة
ممثل ال�شارع ،و�أثبت �أن هناك طاقات
�شبابية واعدة يخرجها املعهد العايل للفنون
امل�سرحية يف كل عام.

نائب مدير الأكادميية �أ.غالب الع�صيمي يلقي كلمته

العصيمي :المهرجان
حلم األكاديمية
يدعم و ُيبرز طاقات طالب
وعقب انتهاء العر�ض �ألقى معايل وزير المعهد ويكسبهم الخبرة

الرتبية ووزير التعليم العايل د .حممد
الفار�س كلمة مبنا�سبة حفل االفتتاح قال
فيها« :نحتفل الليلة بافتتاح هذه التظاهرة
الفنية الثقافية التي تنظمها م�ؤ�س�سة
�أكادميية عريقة هي الأوىل من نوعها
يف منطقة اخلليج ،والثانية على م�ستوى
املنطقة العربية ،هو املعهد العايل للفنون

د .الهاجري :المهرجان
رسخ أقدامه على خريطة
المهرجانات الدولية
النوعية
رئي�س املهرجان د.فهد الهاجري خالل �إلقاء كلمته
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امل�سرحية ،هذا اال�سم العريق الذي اكت�سب
�سمعته العلمية والفنية بف�ضل جهود �أجيال
متوا�صلة تبد�أ بالرواد الأوائل ،وامتد عطاء
�أجياله لي�صل �إىل الإدارة احلالية ،التي مل�ست
بنف�سي حر�صها على �إعمال اللوائح وتطبيق
القانون ،ليتحقق االن�ضباط املن�شود لهذه
امل�ؤ�س�سة التي تعد واحدة من �أهم الركائز
الأ�سا�سية للحلم الأكرب� ..أكادميية الكويت
للفنون.
و�أ�ضاف د .الفار�س« :نحن نعدكم �أال
ندخر جهد ًا لتفعيل املر�سوم الأمريي
اخلا�ص ب�إن�شاء الأكادميية ،التي �ستمثل
نقلة نوعية كربى يف الثقافة والفنون ،لي�س
على م�ستوى دولة الكويت فقط ،و�إمنا على
عبدالرضا :الجميع سيخرج م�ستوى العامل العربي ب�أ�سره� ،إن مل يكن على
ً امل�ستوى الدويل �أي�ض ًا يف امل�ستقبل القريب..
ً
فائزا من المهرجان ..وشكرا �إن جناح الدورات ال�ست ال�سابقة ملهرجان
على ثقة أساتذتنا
«الكويت الدويل للم�سرح الأكادميي» ،ي�ؤكد
قدرة �شباب الكويت على بناء وطنهم على
الطالب عبدالله عبدالر�ضا  -رئي�س اللجنة الطالبية

�أع�ضاء هيئة التدري�س مع �ضيوف املهرجان
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مدير المهرجان :الدعم
الالمحدود من الوزير
للمهرجان يملؤنا بالثقة في
استكمال مسيرة التطوير
�أ�س�س من العلم والثقافة والإبداع ،وال �شك
�أن النجاح امل�أمول للدورة احلالية مينحنا
الأمل يف م�ستقبل �أف�ضل لوطننا احلبيب
الكويت ،يف ظل القيادة احلكيمة ل�صاحب
ال�سمو �أمري البالد املفدى ال�شيخ �صباح
الأحمد ال�صباح  -حفظه اهلل ورعاه».

مدير املهرجان د .راجح املطريي يعلن جلنة التحكيم

إبراز الطاقات

بعدها �ألقى نائب مدير الأكادميية
لل�ش�ؤون الإدارية واملالية �أ .غالب الع�صيمي،
كلمة �شدد خاللها على �أهمية مهرجان
«الكويت الدويل للم�سرح الأكادميي» ،الذي
يدعم و ُيربز طاقات طالب املعهد العايل
للفنون امل�سرحية ،ويك�سبهم اخلربة يف ظل
التجارب امل�سرحية العربية والدولية ،مثمن ًا
دور وجهود �إدارة املعهد لإخراج فعاليات
هذا املهرجان يف �أزهى �صورها.
مكانة دولية

بدوره �ألقى رئي�س املهرجان عميد
املعهد العايل للفنون امل�سرحية د .فهد
الهاجري ،كلمة رحب خاللها بح�ضور
املهرجان من داخل دولة الكويت وخارجها،
وقال�« :إننا ن�سعد اليوم مع ًا بافتتاح الدورة
ال�سابعة ملهرجان «الكويت الدويل للم�سرح

الكاتب القدير عبدالعزيز ال�رسيع متحدثا ً عقب تكرميه
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الفنانة القديرة حياة الفهد والفنانة هدى اخلطيب والفنانة هدى ح�سني

بدر البناي  -ممثل ال�شارع
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الأكادميي» ،وهو املهرجان الذي تر�سخت
�أقدامه على خريطة املهرجانات الدولية
النوعية ذات الطابع التخ�ص�صي الدقيق،
وهذا ما ي�ؤكده الإقبال الكبري على امل�شاركة
فيه ،حيث تقدم للم�شاركة يف هذه الدورة
�أكرث من خم�سني عر�ض ًا م�سرحي ًا من دول
خمتلفة ،ت�أكيد ًا لل�سمعة الدولية التي حظى
بها هذا املهرجان».
و�أ�ضاف�« :إن الدعم الالحمدود الذي
يلقاه مهرجاننا هذا من معايل وزير الرتبية
ووزير التعليم العايل �أ .د .حممد عبداللطيف
الفار�س ،ليمل�ؤنا بالثقة يف ا�ستكمال م�سرية
التطوير التي عزمت �إدارة املعهد على امل�ضي
فيها قدم ًا ،وال �شك �أن جهود معاليه من �أجل
تفعيل «�أكادميية الكويت للفنون»� ،سيكللها
اهلل عز وجل بالتوفيق وال�سداد.
و�أكمل د .الهاجري« :منذ الدورة ال�ساد�سة
�أقرت �إدارة املهرجان تقليد ًا جديد ًا ،وهو
اختيار �شخ�صية للمهرجانُ ،يحتفى بها

الفنانة هدى ح�سني ب�صحبة �أع�ضاء اللجنة العليا للمهرجان

خالل �أيام وليايل فعالياته ،وقد اختارت
اللجنة العليا �شخ�صية هذه الدورة واحد ًا
من �أعالم الثقافة والفنون يف الكويت ،بل يف
الوطن العربي ب�أ�سره ،وهو الكاتب القدير
الأديب �أ .عبدالعزيز ال�سريع ،الذي �أثرى
املكتبات العربية بكتاباته النا�ضجة وامل�ؤثرة
يف الوجدان العربي على امتداد ما يزيد
عن ن�صف قرن من الزمان ،عطا ًء �إبداعي ًا
و �إن�ساني ًا مت�ص ًال ،فكان منوذج ًا يحتذي به
ال�شباب العربي املبدع.
نموذجا ً يحتذى

وتابع�« :إننا نقدم لأبنائنا منوذج ًا
�إن�ساني ًا رفيع ًا ،وك�أننا نقول لهم هكذا يكون
الرواد �إبداعي ًا و�إن�ساني ًا ووطني ًا ،فتحية منا
ل�شخ�صية هذه الدورة الكاتب القدير �أ.
عبدالعزيز ال�سريع».
وبني د .الهاجري �أنه بالإ�ضافة �إىل
�شخ�صية املهرجانُ ،تكرم اللجنة العليا
عدد ًا من �أع�ضاء هيئة التدري�س باملعهد،

الذين �ساهموا على مدار ال�سنوات يف رفعة
�ش�أن هذه امل�ؤ�س�سة الأكادميية التي ينتمون
�إليها وتنتمي �إليهم.
واختتم قائ ًال“ :يف النهاية �أتوجه بكلمتي
لأبنائي الطالب ،و�أقول� :إن هذا املهرجان
منهم ولهم ،فقد حر�صت اللجنة العليا منذ
دورته الأوىل على �أن يكون املهرجان منهم
ولهم ،فمنحتهم القدر الأكرب من امل�ساهمة
�إبداع ًا وتنظيم ًا ،وهو ما �ستلم�سونه خالل
متابعتكم لفعاليات هذه الدورة”.
ثقة غالية

�أ� .سودابة علي و �أ .غالب الع�صيمي ود .حممد الديهان ود .في�صل القحطاين
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جلنة حتكيم الدورة ال�سابعة ملهرجان الكويت الدويل للم�رسح الأكادميي

من ناحيته �ألقى رئي�س اللجنة الطالبية
الطالب عبداهلل عبدالر�ضا ،كلمة نيابة عن
الطالب قال فيها« :ي�شرفنا �أن نعا�صر هذا
املهرجان امل�سرحي الأكادميي لنكون جزء ًا
منه ويكون جزء ًا منا ،وقد حر�صت اللجنة
العليا للمهرجان على �أن يكون للطالب الدور
الأكرب يف فعالياته» ،مثمن ًا جهود القائمني
على املهرجان على هذه الثقة الغالية التي

منحوها للطالب.
و�أ�ضاف« :اليوم نلتقي يف عر�س ثقايف
وفني ،نتبادل فيه احلوار م�سلحني مبا �أمدنا
به �أ�ساتذتنا من علم يف مهرجان الكل
�سيخرج منه فائز ًا ،فنحن فزنا بت�شريفكم
باحل�ضور ،وفزنا بثقة �أ�ساتذتنا ،ف�أه ًال
ب�ضيوف الكويت الكرام على �أر�ض املحبة».

جانب من املعر�ض الفني
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لجنة التحكيم

و�أعقب ذلك ك�شف مدير املهرجان والعميد
امل�ساعد لل�ش�ؤون الطالبية د .راجح املطريي،
عن �أ�سماء �أع�ضاء جلنة التحكيم املهرجان
يف دورته ال�سابعة ،التي �ضمت رئي�س اللجنة
د .يو�سف ال�صفران ،الأ�ستاذ امل�ساعد بق�سم
الديكور امل�سرحي – املعهد العايل للفنون
امل�سرحية بدولة الكويت ،وع�ضوية كل من
د .جمال ياقوت ،مدر�س التمثيل والإخراج
بق�سم امل�سرح – كلية الآداب – جامعة
الإ�سكندرية – جمهورية م�صر العربية،
�أ .مازن الغرباوي ،رئي�س مهرجان �شرم
ال�شيخ الدويل للم�سرح ال�شبابي – جمهورية
م�صر العربية� ،أ .جمال الردهان ،املحا�ضر
بق�سم التمثيل والإخراج – املعهد العايل
للفنون امل�سرحية – دولة الكويت ،و �أ .على
عليان ،رئي�س مهرجان امل�سرح احلر باململكة
الأردنية الها�شمية.
شخصية المهرجان

كما مت خالل فعاليات حفل افتتاح مهرجان
«الكويت الدويل للم�سرح الأكادميي» ،عر�ض
فيلم ت�سجيلي ق�صري ،عن م�سرية �شخ�صية
املهرجان الكاتب القدير �أ .عبدالعزيز
ال�سريع ،من �إ�شراف د .في�صل القحطاين،
و�إخراج حممد ال�سعد ،وحممد العو�ض.
وقدم الفيلم الت�سجيلي عر�ض ًا �سريع ًا
لفل�سفة اختيار �شخ�صية هذا العام ،والتي
عرب عنها عميد املعهد العايل للفنون
امل�سرحية د .فهد الهاجري ،ب�أن اللجنة
العليا اختارت �شخ�صية هذا العام ليكون

�سودابة علي تقدم فقرات حفل االفتتاح

دافع ًا وحافز ًا ممن ي�ستهويهم فن كتابة
امل�سرحية.
�أما املحتفى به ،فقد ثمن هذا االختيار من
قبل اللجنة العليا للمهرجان ،و�أكد على دور
املعهد العايل للفنون امل�سرحية يف تن�شيط
ال�ساحة الفنية والثقافية والإعالمية يف دولة
الكويت ،كما نوه على �أهمية افتتاح ق�سم
التلفزيون يف املعهد ،الذي مت م�ؤخر ًا مبا
ي�سهم يف تغذية �ساحة الدراما التلفزيونية.
كما ت�ضمن الفيلم كلمات عن م�سرية هذا
الهرم الكويتي الكبري ،ثم جرت مرا�سم
التكرمي ،حيث �صعد �إىل خ�شبة امل�سرح
معايل وزير الرتبية ووزير التعليم العايل �أ.
د .حممد الفار�س ،يرافقه كل من :رئي�س
املهرجان وعميد املعهد العايل للفنون
امل�سرحية د .فهد الهاجري ،ومدير املهرجان
العميد امل�ساعد لل�ش�ؤون الطالبية د .راجحاملطريي ،حيث مت تكرمي �شخ�صية املهرجان
الكاتب القدير �أ .عبدالعزيز ال�سريع.
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تكرمي وزير الرتبية ووزير التعليم العايل �أ .د .حممد الفار�س

تكريم األساتذة

العايل للفنون امل�سرحية د .فهد الهاجري،
بتكرمي معايل وزير الرتبية ووزير التعليم
العايل د .حممد الفار�س ،ومت �أي�ض ًا تكرمي
نائب مدير الأكادميية لل�ش�ؤون الإدارية
واملالية �أ .غالب الع�صيمي.

�أعقب ذلك تكرمي �أ�ساتذة املعهد العايل
للفنون امل�سرحية ممن مت اختيارهم من
قبل اللجنة العليا للتكرمي يف الدورة ال�سابعة
للمهرجان ،تقدير ًا لدورهم الكبري يف م�سرية
املعهد وعطائهم على مدار ال�سنوات ،وهم:
فعاليات المهرجان
امللحن �أنور عبداهلل ،الفنان جمال الردهان،
وتت�ضمن فعاليات هذه الدورة من
الفنان مو�سى �آرتي ،د .منى العمريي ،د .املهرجان م�شاركة  6عرو�ض م�سرحية
مبارك املزعل ،د .حممد عبدال.
عربية ودولية وهي :عر�ضي «الرجل الذي
كما قام رئي�س املهرجان عميد املعهد �صار» و «يف انتظار» لفرقة املعهد العايل

تكرمي نائب مدير الأكادميية �أ .غالب الع�صيمي
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تكرمي �شخ�صية املهرجان الكاتب القدير  /عبدالعزيز ال�رسيع

تكرمي �أ� .أنور عبدالله

تكرمي �أ .جمال الردهان

تكرمي د .منى العمريي

تكرمي �أ .مو�سى �آرتي

للفنون امل�سرحية ،وعر�ض «توبا واملالئكة»
لأكادميية امل�سرح بوار�سو يف بولندا ،وعر�ض
«طقو�س الإ�شارات والتحوالت» لفرقة املعهد
العايل للفنون امل�سرحية يف جمهورية م�صر
العربية ،وعر�ض «حنني» جلامعة احل�سن
الثاين يف اململكة املغربية ،وعر�ض «ال �أهتم»
جلامعة بكوال يف �إيطاليا.
كما ي�شمل املهرجان �إقامة عدة �أن�شطة
�أخرى من بينها :ور�شتي «الكتابة الدرامية
يف فنون امل�سرح وفنون ال�شا�شة» للأ�ستاذ
الدكتور �أبو احل�سن �سالم ،و«االرجتال
امل�سرحي» للدكتور عمر نقر�ش� ،إ�ضافة

�إىل ندوات تطبيقية تعقب كل عر�ض� ،إىل
جانب لقاء مفتوح مع �ضيوف املهرجان حول
خ�صو�صية امل�سرح الأكادميي ،ولقاء �آخر
مع �شخ�صية املهرجان الكاتب القدير �أ.
عبدالعزيز ال�سريع.
وختام ًا ن�شري �إىل �أن مهرجان «الكويت
الدويل للم�سرح الأكادميي» ي�ؤكد جمدد ًا الروح
احلميمية يف كل عام ،حيث يلتقي املتخ�ص�صون
والفنانون من �أهل امل�سرح بطالب املعهد
العايل للفنون امل�سرحية ،مما يخلق مناخ ًا
من التبادل املعريف والثقايف بني الأجيال ،كما
يق�صر امل�سافات ويطرح مناذج يحتذى بها.

تكرمي د .حممد عبدال

تكرمي د ،مبارك املزعل
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تشظيات «ممثل الشارع»

تصارعه األفكار ...تتخبطه بين جنباتها...
تعصى عليه ...تقهره ...تتوارى في جنبات
ذاكرته ...يبحث عنها حثيثاً ...يقتنصها
بأقالمه ...يحبسها بين سطور أوراقه...
تتطاير األوراق ...تتبعثر األفكار ...يضلُ
الطريق من جديد باحثا ً عنها ...ذاته...
يجدها في كلماته تارة ...وفي أفكاره تارة
أخرى ...يسعى وراءها في أرجاء األرض
أحياناً ...وعبر األزمنة أحيانا ً أخرى....
يروي لنا تاريخه في كل أوان وزمان ...عبر
الوديان ...والبلدان ...فوق السحاب وتحت
سفح الجبال ...جاء ليروي لنا ذاته ...ماضيه
وحاضره ...سفراته وصوالته ...يتقاذفه
الناس تارة ويعايشونه تارة أخرى.
«ممثل الشارع» ،عرض افتتاح مهرجان
الكويت الدولي للمسرح األكاديمي في دورته
السابعة ،يعرض معاناة اإلنسان وصراعاته
في الحياة عبر العصور ،من خالل صور
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ذهنية تتزاحم في رأس اإلنسان الذي يحاول
أن يجسد لنا أحالمه ومخاوفه على خشبة
المسرح ،فتارة يُحلق فوق السحاب يناجي
أزهاره ،وتارة أخرى يطارده الناس بين
الحضارات القديمة وأطالل لمعابد وأديرة
وكنائس ألناس قد رحلوا منذ أزمنة بعيدة
تاركين في كل ركن من أركان المعمورة كلمة
تقول “لقد كنت هنا”ً ،
مثل الشاعر ذلك الفنان
عبر العصور ،تجول بين كل دروب الفن من
عمارة ورسم ونحت وموسيقى واستعراض،
فاستطاع مصمم السينوغرافيا أن يوظف
العناصر المرئية للعرض المسرحي لتصوير
ما دار بخلد هذا المؤلف ،مستخدما ً التقنيات
الحديثة من أشعة محددة بتشكيالتها الضوئية
التي انتقلت من التعبير عن أشعة الشمس في
بعض األحيان إلى تجسيد قضبان السجن في
أحيان أخرى ،ومن أطر تشكيلية هندسية
إلى أضواء راقصة تتمايل مع الراقصين

تارة وتبارزهم تارة أخرى،
فمزج بين التقنيات الحديثة
والدالالت الدرامية والوظيفة
الجمالية التي أضفت عمقا ً
إلى شاشة العرض الرقمية
في خلفية المسرح ،فجاءت
صور الخلفية متناغمة
مع اإلضاءة لتشكال وحدة
موضوعية تصور لنا كل
ما يدور بخلد الشخصية
الرئيسية ،وهو ما يعجز عن
تجسيده والتعبير عنه الديكور المسرحي التقليدي.
وقد استخدم المخرج مزيجا ً من تقنية الفيلم السينمائي
واللوحات المصورة والمتحركة.
كما جاء األداء االستعراضي في إطار من الرقص
الحديث ،ليكمل هذه الصورة الجمالية التي تغلب عليها
التقنيات الحديثة ،مستخدما ً جمالً حركية لتجسد الصراع
المادي لإلنسان ومحاوالته الدائمة لتحقيق وجوده وإثبات
ذاته.
وقد استخدم المؤدون أدوات للمهرجين مثل األنف الكبيرة
وبعض الحركات األكروباتية في إطار تجسيد مساعي اإلنسان
«ممثل الشارع» للتعبير عن ذاته ومحاوالته للتعرف عليها
عبر العصور.
وفي النهاية يضطر اإلنسان إلى التخلي عن كل أدواته في
الحياة ،فيخلع أنف المهرج ،ويستسلم لمصيره ،فتنتهي حياة
«ممثل الشارع» وتؤول إلى ظالم دامس ال يبعثه إليها مرة
أخرى إال صوت تصفيق الجمهور ،وانحناء المؤدين ،وتحية
المخرج وفريق العمل ،فهل وجد اإلنسان ذاته ؟؟!!!.
د .طارق جمال

اللجنة العليا للمهرجان

عميد املعهد ورئي�س املهرجان
د .فهد من�صور الهاجري
مدير عام املهرجان
د .راجح املطريي
املن�سق عام املهرجان
د� .أمين اخل�شاب
امل�شرف على الندوات الفكرية
د .علي عبداهلل حيدر
امل�شرف على العرو�ض امل�سرحية
د .عبداهلل حممد العابر
رئي�س حترير الن�شرة اليومية
د .في�صل حم�سن القحطاين
مدير املوقع الإلكرتوين
د .طارق جمال
رئي�س جلنة التجهيزات الفنية
�أ .فهد املذن
امل�شرف على املعر�ض الفني
د .خالد الفرج
مدير التحرير
غادة عبداملنعم
رئي�س املركز الإعالمي
�أ .مفرح ال�شمري
�أع�ضاء املركز الإعالمي
حافظ ال�شمري
م�شاري حامد
مفرح حجاب
حممد جمعة
عبداحلميد اخلطيب
فادي عبداهلل
الإخراج الفني
�أحمــد �أن ــور
ر�ضوان الزعبي
حترير
�سعي ــد عل ــي
ت�صوير:
حممد ال�سعد
فريال حماد
www.hioda.net
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جدول فعاليات مهرجان الكويت
الدولي للمسرح األكاديمي
الدورة السابعة
الخميس 2017/2/9

الرجل الذي صار

الجمعة 2017/2/10

توبا واملالئكة

السبت
2017/2/11

طقوس اإلشارات
والتحوالت

االحد 2017/2/12

حنني

االثنني 2017/2/13

ال أهتم

الثالثاء 2017/2/14

يف انتظار

االربعاء 2017/2/15

تأليف:

إخراج:

جامل الصقر

غدير زايد

املعهد العايل
للفنون املرسحية
 -دولة الكويت

إخراج:

أكادميية املرسح

Emilia Betleiewska

بوارسو  -بولندا

تأليف:
سعدالله ونوس

إخراج:
محمد يوسف

املعهد العايل
للفنون املرسحية
 -مرص

تأليف :

إخراج:

جامعة الحسن

الثاين  -املغرب
وفاء العدوي
عباس الحايك
جامعة Piccola
تأليف وإخراج :
compagnia
- impertinente
Bevilacqua
إيطاليا
سينوغرافيا وإخراج :املعهد العايل
تأليف:
للفنون املرسحية
جامل الصقر
عبد الله الدرزي  -دولة الكويت
حفل الختام
إعالن الفائزين بجوائز املهرجان

 جميع العرو�ض تبد�أ يف الثامنة م�سا ًء. تقام ور�شة الكتابة الدرامية يف فنون امل�سرح وفنون ال�شا�شة  -قيادة وتدريب� :أ.د� .أبو احل�سن �سالم �أ�ستاذ علوم امل�سرحبكلية الآداب  -جامعة الإ�سكندرية ،خالل �أيام اخلمي�س  2017/2/9والأحد  2017/2/12واالثنني  2017/2/13والثالثاء
.2017/2/14
 تقام ور�شة االرجتال امل�سرحي  -قيادة وتدريب :د .عمر نقر�ش الأ�ستاذ امل�شارك باجلامعة الأردنية ،خالل �أيام اخلمي�س 2017/2/9والأحد  2017/2/12واالثنني  2017/2/13والثالثاء .2017/2/14
ً
 يقام لقاء مفتوح مع الكاتب القدير �أ.عبد العزيز ال�سريع  ،يوم الأحد  ،2017/2/12يف متام ال�ساعة  12ظهرا يف قاعة�أحمد عبد احلليم مبقر املعهد العايل للفنون امل�سرحية ،ويدير اللقاء د .بدر الدلح.
 تقام حلقة نقا�شية حول خ�صو�صية امل�سرح الأكادميي  ،يوم الثالثاء  ،2107/2/14يف متام ال�ساعة  12ظهر ًا يف قاعة�أحمد عبد احلليم مبقر املعهد العايل للفنون امل�سرحية ،ويدير اللقاء د.في�صل القحطاين .
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