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التقوا بنا على 
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■ معلومات عامة / يقام المهرجان من 31 آب إلى 4 أيلول 2022 
■ Quai d’Austerlitz 24, 75013 Paris / Les Amarres / ال يوجد رسوم لإلشتراك

■ port de la Gare, 75013 Paris / Petit Bain 7 / السعر: ال يوجد رسوم لإلشتراك باستثناء السهرة الصّباحية €6
■ 11h-19h / 47 rue Chapon, 75003 Paris / Galerie Nouchine Pahlevan / ال يوجد رسوم لإلشتراك



مهرجان 
 - SYRIEN N’EST FAIT #7

ذاكرة/ ذواكر
تتطرق النسخة السابعة للمهرجان لموضوع الذاكرة 
أو الذواكر.  بعد أكثر من عشر سنوات على انطالق 

الثورة السورية تفرق الماليين من السوريين 
والسوريات في مختلف أنحاء العالم. كيف تتراكب 
الذواكر الفردية ضمن ذاكرة واحدة متوزعة وجمعية 
ومتعددة األشكال ؟ اخترنا أيضًا أن نقوم بمقاربة 
الذاكرة السورية مع الذاكرة الجزائرية من خالل فتح 
الباب لفنانين وباحثين وبعض الجمعيات العاملة 

هناك للتحدث عن تجربتهم. 

معارض فنية وعروض 
مستمرة

من 31 آب إلى 3 أيلول

»اوتو-ميموار: ذاكرة ذاتية«
[11h-19h :Galerie Nouchine Pahlevan]

افتتاح المعرض يوم 31 آب بحضور الفنانين: 
17h-20h

تتأثر ذواتنا و ذائقتنا الفنية بالحدث العام، و كذلك 
هم الفنانين، تختلط فيها المادة االرشيفية مع 

ذواكرهم و مشاهداتهم الشخصية و لينتجوا 
سردياتهم الفردية، و وجه آخر للحكاية، اربع فنانين 

انطلقوا من ارشيفهم الشخصي و ذواكرهم 
الفردية، اعادوا إنتاج المشهد ويروون لنا حكايته … 

حكايتنا الشخصية.

محمد عمران

من مواليد عام 1979 في مدينة دمشق ويقيم 
حاليا في مدينة باريس. تخرج من جامعة الفنون 

الجميلة في دمشق من قسم النحت. خرج محمد 
من سوريا في عام 2007 إلى جامعة ليون 2 

في فرنسا ليدرس الماجستير ومن ثم الدكتوراه 
متخصصا في تاريخ الفن. تم عرض أعماله بشكل 

فردي وجماعي في العديد من المعارض في 
فرنسا والعالم وقد انضمت أعماله لمجموعات 
خاصة وعامة منها المتحف البريطاني ومتحف 

العالم العربي في باريس و مؤسسة االتاسي 
في دبي.

ريم يّسوف

من مواليد عام 1979 في مدينة دمشق. درست 
ريم في كلية الفنون الجميلة في قسم التصوير 
الزيتي. في عام 2012 تترك سوريا لتذهب إلى 
األردن حيث تقيم مع الشاعرة الفلسطينية جمانا 

مصطفى مهرجان خان الفنون والذي يجمع العديد 
من فناني العالم و العالم العربي.  شاركت في 
عدة معارض بمختلف البلدان منها معرض في 

باريس في عام 2014.

رندى مّداح

من مواليد عام 1983 في الجوالن السوري 
المحتل، درست رندى في جامعة الفنون الجميلة 

في دمشق وفي القدس. رّسامة ونحاتة 
وصانعة فيديوهات وهي عضوة مؤسسة لمركز 

فاتح مدرس للفنون والثقافات في الجوالن. 
اشتركت في العديد من المعارض بشكل 

فردي وجماعي في سوريا وفي أوروبا منها 
مهرجان Syrien n’est fait عام 2017 في فيلمها 

 .In View الفني

أحمد ناجي

ناجي ولكن… هرب أحمد من سوريا بشكل غير 
شرعي من غير أن يكون له الفرصة أن يودع 

أقربائه. منذ وصوله إلى فرنسا طور أحمد عالقة 
قوية مع الكاميرا وهو يعمل خاصة على حساسيته 

للتفاصيل والضوء والشمس بحيث يحافظ على 
إحساسه بالذهول لألشياء المحيطة به.

بيسان الشريف

سينوغراف لعروض فنية وفنانة أنستليشين 
درست بيسان الهندسة المعمارية في جامعة 
دمشق والسينوغرافية في مدرسة الهندسة 
المعمارية في مدينة نانت الفرنسية. عملت 
كسينوغراف في أوبرا دمشق في السينما 
والمسرح. تقيم حاليًا في فرنسا حيث تعمل 

كفنانة مستقلة وتطور أدواتها في مجال الفن 
والوسائط.

من 1 إلى 4 أيلول

معرض فني »بيوت يتعذر 
الوصول إليها« 

[Les Amarres]

سارة قنطار

من مواليد عام 1996، عاشت سارة في سوريا 
حتى عام 2015 حيث درست الهندسة المعمارية 

في جامعة دمشق قبل أن تستقر في باريس 
عام 2016. فنانة ومصورة فوتوغرافية وطالبة 

ماجستير في المدرسة العليا لفنون الديكور في 
باريس قسم السينما وفن التحريك. قامت في 

عام 2021 بإنشاء منصة أرشيف للمصوريين 
المعاصرين السوريين: عيون من سوريا

مهرجان
الخميس 1 أيلول

[18h-00h :Petit Bain]

< 18h-20h افتتاح المهرجان 
وكلمة الترحيب

< 20h-21h عرض راقص متبوع 
بنقاش مع الراقصة: أمل 

النبواني 

من مواليد عام 1982 في السويداء. تتميز أمل 
في مجال الرقص الكوريغرافي وقد تخرجت في 
عام 2006 من المعهد العالي للفنون المسرحية 
في دمشق من قسم الرقص التعبيري. حصلت 

في عام 2020 من قبل وزارة الثقافة على معادل 
شهادة األستاذ من قسم رقص الجاز. عملت 
بمجال الرقص الكالسيكي والرقص المعاصر 

واإلرتجالي والرقص الشرقي. 

< 21h-22h حفل حي: رانيا بدري

من مواليد عام 1984 في دمشق رانيا فنانة 
موسيقية ومغنية ومؤلفة وصحفية. بدأت بعزف 

اإليقاع والغناء من عمر ال 6 سنوات. قررت السفر 
إلى الهند و أوروبا بعد تخرجها الدراسي حيث 

شاركت العديد من المجموعات الموسيقية وفي 
عام 2016 سجلت أول ألبوماتها السولو كعازفة 

على آلة الهانغ. 

 B 22 جوداh-00h >

عضو في تجمع البل غورمانديسك يقوم جودا 
B بإرقاص األطفال الكبار في عطلة األسبوع 

والخميس. سنتأرجح مع موسيقى الغروف حتى 
منتصف الليل على ضفاف نهر السن.

الجمعة 2 أيلول
[19h-00h30 :Les Amarres]

سهرة وعشاء المهرجان
عشاء مقترح مع الشيف هيثم خراجي من برنامج 

Refugee Food. على القائمة: أطباق سورية 
معدلة ومصممة خاصًة بمناسبة المهرجان.

< 19h-20h30 محاضرة: »الذاكرة 
بمواجهة القمع السياسي: أهمية 

األرشيف والسردية«
تدير مناقشة هذه المحاضرة سيسيل هينيون 

من أكبر اإلعالميين في جريدة اللوموند لتقاطع 
وجهات نظر سناء يازجي مؤسسة مشروع الذاكرة 
اإلبداعية للثورة السورية ووليد شرقاوي المتخرج 

من قسم التاريخ والعلوم االجتماعية للسياسة 
وعلم االجتماع التطبيقي والذي يعمل منذ ثالث 

سنوات على تجربة ناشطات الحركة الماركسية 
واللينينية خالل سنوات الرصاص في المغرب.

< 21h-22h30 حفل حي: سيغا 

في عام 2018 تشكلت سيغا من قبل ثالث طالب 
من معهد اإلنالكو وهي تجمع موسيقيين من 

مختلف الجنسيات والثقافات المتشاركون بذوقهم 
وحبهم للموسيقى الشرق أوسطية وإمكانية دمجها 

مع الموسيقا الغربية. العود و الغيتار والباص 
والكاجون والدربكة والكالرينيت ينضمون سويًا 

بتشكيلة جديدة اسمها أورنينا. 

< 00h30-22h30 دي جي: توكاديم 

توكاديم هو مشروع لثنائي من فناني الدي جي 
كريمو وبشير. يسعى هذا الثنائي منذ عشر 

سنوات إلحياء مجموعتهم الموسيقية من أقراص 
الفينيل بطابعها المغربي سواء بمشاركتها على 
الشبكة أو على موجات الراديو أو في السهرات. 

هدفهم من ذلك إحياء التراث و إعادة اكتشاف 
أعمال فنية وإرضاء اآلذان العطشة والهاوية لهذا 

النوع من الموسيقا.

السبت 3 أيلول
[12h-23h30 :Les Amarres]

< 12h-15h برنش سوري من 
Refugee Food

Les Amarres يتم الحجز مسبقًا على الموقع اإللكتروني ل

لبنة وفالفل وحمص … تعالوا تذوقوا معنا 
مأكوالت المطبخ السوري المحضرة من قبل 

 !Refugee Food الشيف هيثم خراجي من مشروع

< 14h-16h ورشة تعلم سيانوتيب 

رسوم اإلشتراك لهذه الورشة مفتوحة، يرجى التسجيل عن طريق 
صفحة الفيسبوك الخاصة بالمهرجان.

تقيم الورشة الفنانة سارة قنطار. سيانوتيب هي 
طريقة تصورية أحادية اللون نيجاتيف وقديمة حيث 

يتم الحصول عن طريقها على صور مطبوعة باللون 
األزرق البروسي واألزرق السماوي. يتم مزج مادتين 

كيميائيتين بمقدار متساوي ليوضع الخليط ذات 
الحساسية العالية للضوء بطبقة متجانسة ليجف 

في مكان معتم. هي طريقة لصناعة الصور و 
العمل على التشكيل والتركيب الصوري. 

< 15h-16h30 عرض فيلم: »رحلة 
إلى الذاكرة« لهالة محمد متبوع 

بنقاش

2006 - 50’ بحضور المخرجة - يرجى الحجز المسبق

في وسط الصحراء السورية تقف جدران سجن 
تدمر السيء السمعة لهول العنف وقانون 

الصمت السائدين فيه ولضمه عدد كبير من سجناء 
الرأي. من بين هؤالء السجناء الشخصيات الثالث 

الرئيسية للفيلم: الكاتب ياسين حاج صالح والشاعر 
فرج بيرقدار والمخرج غسان جباعي. تعود بهم 

المخرجة هالة محمد على طريق تدمر، طريق لم 
يأخذوه مجدًدا منذ تحررهم.

< 17h-18h30 محاضرة: »وسائل 
اإلعالم والذواكر الجمعية المشتتة: 

نظرات متقاطعة بين سوريا 
والجزائر«  

بالتعاون مع »مبادرة اإلصالح العربي«

يعتمد إصرار ونزاع النظام السياسي في منطقة 
الشرق األوسط وإفريقيا الشمالية بغالبيته على 

السرديات المبنية حول التاريخ والقيم المقال عنها 
»وطنية«. ألي درجة يتمكن النظامان الجزائري 
والسوري من وضع يدهم على كل شكل من 

أشكال الذاكرة الجمعية؟ ما هي أشكال المنافسة 
على الذاكرة اليوم و ما هي القضايا الناتجة عنها؟ 

< 18h30-20h30 فيلم طويل: »أهاًل 
وسهال« للمخرج لوكا فيرنييه 

 2020 - 94’ بحضور المخرج

بين عامي 2009 و 2011, يصور لوكا في سوريا 
ليعيد وصل خيوط ذاكرة العائلة التي تعود بالذاكرة 

لزمن االنتداب الفرنسي على سوريا مع عائالت 
تدمرية. مع اندالع الثورة وتفاقم عنف النظام 

وقمعه الذي يغرق البالد بالحرب اجبر لوكا على 
إيقاف التصوير حيث يعود مع كاميرته بعد عدة 
سنوات ليلتقي مجددًا بهؤالء األشخاص الذي 

ودعهم سابقًا. 

< 21h-21h30 عرض راقص: 
نسرين هاغين  

راقصة معاصرة بأساسات أكاديمية صلبة ومتغذية 
من مختلف التأثرات واللقاءات. لم تتردد نسرين 

بشق طريقها بصعوبة حتى السفر للخارج )برلين و 
كوبينهاغين وبروكسل( قبل أن تعود وتستقر في 

فرنسا. بحثها عن الهوية والروحانية هو بال شك 
الناتج كونها ابنة لزواج مختلط  والذي تحاول سمّوه 

ومشاركته في رقصاتها.

< 22h-23h30 حفل حي: دياز 

عاش فريد بلهول أو الياس دياز سنواته األولى 
في ريف الجزائر. انضم في التسعينات للعديد 

من الفرق وخاصًة فرقة MBS )الميكروفون يفكك 
الصمت( إحدى أولى فرق الراب العربية في العالم. 

يحافظ فريد في كتاباته على رابطه مع حيه من 
خالل نقل قيم مدرسة الشارع والراب بالرغم من 

الرقابة المشددة والتوترات وقلة الموارد. 

< 00h30-06h  سهرة صّباحية دي جي

[Petit Bain]
تكلفة بطاقة الدخول 6 € يتم الحجز على الموقع اإللكتروني 

petitbain.org أو في المكان مباشرة 

سيفون

2h-00h30

فنان ومؤدي وناشط بحقوق الكوير تونسي 
مقيم في باريس. هو أحد األعضاء المؤسسين 

لجمعية »شمس تونس« للدفاع عن حقوق الكوير 
. بعد نفيه إلى باريس يتابع بحثه الفني والناشط 

بين مؤدي لعروض الدراغ إلى فنان دي جي. 
يسمعنا العديد من األنماط الموسيقية المتأثرة 

بالهاوس والكيتش العربي والترانس البسيكاديليك 
واألسيدكور والهاردكور كلها ملونة بأصوله المغربية.

شنشو vs. الخال

2h-6h

نتسمع لمدة 4 ساعات  لثنائي الدي جي حيث 
يعزف كل منهم بأسلوبه مع المجابهة بينهم 

على المقاطع الوصلية. شينشو )تيكنو شرقي( 
فنان ودي جي ومنتج للموسيقا السورية وهو 

من أوائل الفنانين السوريين الذين انخرطوا في 
المشهد الموسيقى اإللكترونية األنديرغراوند. 

مانتال خال )تريب وأسيد وتيكنو( فنان متعدد 
التخصصات ودي جي سوري انخرط منذ عام 2011 

في مشهد الموسيقى اإللكترونية اإلنديرغراوند 
في سوريا ولبنان. 

األحد 4 أيلول
[12h-18h :Les Amarres]  

[14h-21h :Petit Bain]

< 12h-15h برنش سوري 

[Les Amarres]
.Les Amarres يتم الحجز مسبقًا على الموقع اإللكتروني ل

< 13h-15h عرض فيلم »سوريا، 
نساء في الحرب« متبوع بحوار

[Les Amarres]

  2021 - 70’ للمخرج كمال رضواني
عرض الفيلم والنقاش مقامان بالتعاون مع منظمة النساء اآلن 

للتطوير و منظمة نحن هنا! 

منذ عام 2011 والنساء السوريات واقفات في 
الصفوف األولى لصفوف المتظاهرين وهن 
حالمات بالحرية والديمقراطية. كن مسحوقات 

وضحيات  النظام ومن ثم الدولة اإلسالمية. تروي 
مروة ولبنى وخيتي ومنى قصصهم خالل عشر 

سنوات من الدمار. يتبع العرض نقاش مع المخرج 
و لبنى القنواتي من منظمة النساء اآلن وبطلة 

الفيلم ومع الصحفية هالة قدماني.

< 14h-16h ورشة تعلم سيانوتيب

[Petit Bain]
رسوم اإلشتراك لهذه الورشة مفتوحة، يرجى التسجيل عن طريق 

صفحة الفيسبوك الخاصة بالمهرجان.

< 15h-16h30 محاضرة: »الذاكرة 
كمورد لإلبداع الفني« 

[Les Amarres]
كثيرون هم الفنانون الذين اشتغلوا على ذواكرهم  
الشخصية كمحرض لإلبداع الفني. اليوم لم يبقى 

لنا في الحالة السورية سوى الذاكرة  نعود إليها، 
ننبشها  باستمرار،قد تكون احيانا حاجة عالجية عند 
الفنان أن يعود لذاكرته الشخصية ويشتغل عليها 

مثل الفنان نجاح البقاعي والفنانة عزة ابو ربعية 
الذين نستضيفهم في هذه المناقشة ليتحدثوا 

عن تجربتهم الفنية المتعلقة بذاكرة المعتقل 
إنطالقًا من تجاربهم و مشاهداتهم الشخصية.أما 
الضيف الثالث، الفنان محمد عمران فقد اشتغل 
على مفهوم الذاكرة الجمعية  من خالل مشروع 

»جمهرة«.

< 16h-18h ورشة تعلم رقص الدبكة 

[Petit Bain]
مع رواد سعدي من فرقة وحدة ونص. رسوم اإلشتراك لهذه 

الورشة مفتوحة.

هذه الورشة موجهة لجميع الراغبين بتعلم 
الخطوات األساسية لرقص الدبكة أو للراغبين 

بتحسين معرفتهم بهذا النوع من الرقص التقليدي 
الحائز على خصوصيته في جميع بلدان الشرق.

< 16h30-17h30 عرض فيلم: »جزئين 
لذاكرة« للمخرجة دياال الهنداوي

[Les Amarres]

 2022 - 12’ بحضور المخرجة

يحكي هذا الفيلم الوثائقي القصير قصة عائلة 
المخرجة قبل وبعد الثورة السورية. من مواليد 

عام 1997 سيناريست ومخرجة ، عاشت دياال في 
سوريا حتى عام 2014. 

< 18h-20h حفلة موسيقية ارتجالية

[Petit Bain]
فنانو هذه الحفلة من موسيقيين و مؤدين و 
مغنين هم أنتم . تعالوا واجلبوا معكم آالتكم 

الموسيقية وحسكم اإليقاعي ومرحكم و شاركوها 
معنا و انضموا لنا في سهرة موسيقية ارتجالية 

على ضفاف نهر السين. 

< 20h-21h حفل حي: مهند نصر

[Petit Bain]

متخرج من المعهد العالي للموسيقى في دمشق 
، مهند عازف عود بمؤلفات حساسة حيث يجمع 

معرفته بالموسيقى التقليدية الشرقية من العالم 
العربي وتركيا وحتى إيران مع اكتشاف للموسيقى 
الكالسيكية الغربية. يواجه في عام 2015 كمعظم 
الفنانين السوريين فترة صعبة وخطرة أيضًا حيث 

يذهب إلى لينان ويقوم بتعليم الموسيقى 
لألطفال الالجئيين


