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الفنون في االحتفاالت العامة:

تصوير  :فادي العاروري

ككل عام ،ال يخلو صيف فلسطني دون إطاللة مهمة من فرقة الفنون وبراعمها عىل جمهورها الواسع
يف مناسبات وطنية وفنية منوعة يتم تنظيمها من قبل العديد من املؤسسات .فرقة الفنون وبراعمها
أطلت هذا الصيف عىل الجمهور يف عرض لتكريم «شهداء الصحافة» نظمته جامعة القدس املفتوحة
يوم  6ايار .حرض العرض عدد من الصحفيني واملهتمني وطلبة الجامعة تخليدا لذكرى الصحفيني
الذين تحدوا اإلحتالل بكلامتهم وأجسادهم .عرضت الفرقة رقصاتها مبهارة وإتقان عال ومتناغم
مثبتة أن الكلمة ،واللحن والرقص تتشارك جميعا يف تحدي املحتل بشكل جاميل وانساين راق.

الفنون في مهرجان ليالي بيرزيت للعام الثاني على التوال

تصوير  :شادي بكر

لبت فرقة الفنون دعوة عامدة شؤون الطلبة يف جامعه بريزيت إلفتتاح مهرجان ليايل بريزيت للغناء
والرقص يف ساحات الجامعة يف  . 6/18وعىل مدى ساعتني التف حول الفرقة حوايل  2500متفرج
معظمهم من طلبة الجامعة والجيل الشاب واألهايل من القرى املحيطة ،أتوا لالستمتاع باأللحان
والرقصات التي تستلهم الرتاث الشعبي الفلسطيني برؤية ونكهة الفنون التي تسعى إليصال
املوروث الشعبي بقالب حديث يعمق عالقة الجيل الفلسطيني الناىشء بهويته الثقافية والوطنية.

الفنون في قلقيلية بعد انقطاع طويل:

تصوير  :سامر نزال

ضمن فعاليات مهرجان فلسطني الدويل  2012الذي ينظمه مركز الفن الشعبي سنوياً ،يف عدة مدن
فلسطينية ،أشعلت فرقة الفنون سامء مدينة قلقيلية املحارصة بجدار الفصل العنرصي الذي عزلها
عن محيطها وعن امتدادها الطبيعي مع قرى فلسطني املحتلة عام  .1948فقدمت يوم  7/6عرض
«للحرية نرقص» يف ساحة امللعب البلدي .حرضه املئات من أهايل املدينة والقرى الفلسطينية.
وشارك يف العرض  60راقصا وراقصة ،عرضوا  18رقصة تراوحت ما بني رقصات الفرح ،والعرس
الفلسطيني والحزن واملقاومة .أضفى العرض بعدا جامليا آخر عىل األلحان املستندة اىل الرتاث
الغنايئ الراقص ،واملالبس املستوحاة من ألوان األرض وأشجار الربتقال والليمون.

الفنون في مهرجان فلسطين الدولي – الرابع عشر توئم روحها

تصوير  :عباس املومني

منذ إنطالق مهرجان فلسطني الدويل يف العام  ،1992باتت أمسية فرقة الفنون الشعبية جزءا ال
يتجزأ من برنامج املهرجان ،ينتظرها سنويا املئات من أبناء شعبنا ،ليس فقط من مدينتي رام الله
والبرية حيث موقع املهرجان الرئييس ،بل من كافة مدن فلسطني .ويف  7/5أضاءت فرقة الفنون شعلة
األمسية الثالثة للمهرجان الذي يخط سنته الرابعة عرش هذا العام ،أمام حشد جامهريي تجاوز
 1700مشاهد متجاوزا سعته الطبيعية أتوا أيضا من الشتات الفلسطيني ،فاتحفتهم نغامت املوروث
الفلسطيني الغنايئ املتناغم مع إيقاع األقدام واألجساد الراقصة بخفة عىل املرسح الذي تشكل
بلوحات خطها  70راقصا وراقصة من الفنون وبراعمها بعرض لوحات جديدة صممت خصيصا
لربنامج الصيف الذي حظي بتجاوب جامهريي واسع فكانت أمسية فلسطينية بامتياز التحم فيها
الجمهور مع الفرقة يف نفس غنايئ راقص صدح يف سامء املدينة طوال تلك األمسية الصيفية الحارة.

الفنون في االحتفاالت العامة:

تصوير  :عباس املومني

سعيا نحو تحقيق واحد من أهم أهداف فرقة الفنون وتوجهاتها ،والوصول اىل أوسع قطاع ممكن من
املستفيدين من اعامل وبرامج الفرقة يف املجتمع الفلسطيني ،وفلسطينيي املنفى .تعمل الفرقة سنويا
عىل تنظيم عرض واحد أو اكرث يف مخيم أو قرية أو بلدة فلسطينية ،مل تصلها «الفنون» من قبل ،أو
حتى أي من الفرق الفنية األخرى .وبهذا تعمل الفرقة عىل تعميق العالقة ما بني املجتمع واملوروث
الشعبي الغنايئ الراقص ،كأحد أهم مكونات الهوية الثقافية الفلسطينية .ومن هذه العروض:

عنبتا

وصلت الفنون يف  7/12اىل بلدة عنبتا وبالرشاكة مع نادي «واصل لتنمية الشباب» والذي أرشف عىل
تنظيم مهرجان الشعري الثاين الذي يتزامن مع موسم الحصاد الصيفي لحقول القمح .فقدمت الفرقة
عرضا يف الرتاث الشعبي ابهج حوايل  2000مشاهدا من الكبار والصغار يف البلدة ممن مل يسبق
لهم أن رأوا أي عرض راقص يف بلدتهم الوديعة ،وفاستمتعوا برقصات وأغاين الفرقة التي تحتفي
بالحصاد ،واملنجل والغربال كام بالزيتون والفرح والغربة.

كفر مالك

بالرشاكة مع املجلس القروي يف كفر مالك ،نظمت الفرقة عرضا جامهرييا يعترب األول من نوعه
استهدف قرى رشق مدينة البرية يف  .9/13فكانت أول فرقة غنائية راقصة تقدم عرضا جامهرييا يف تلك
القرية حرض العرض حوايل  1500شخص من كافة األعامر والخلفيات من كفر مالك وقراها املحيطة
(سلواد ،املغري ،املزرعة الرشقية ،دير جرير ،الطيبة وغريها) ،وحمل العرض رسائل متعددة متحدية
االحتالل وبعض االعراف السلبية .يذكر أن هذا العرض قدم بدعم من مؤسسة سيدا السويدية ضمن
برنامج شبكة الفنون األدائية.

تصوير  :شادي بكر

بيت جاال

حيث أن للفنون حضورا مميزا يف إحياء أهم املناسبات الوطنية التي ال تخلو منها املدن الفلسطينية
املختلفة ،فقد قدمت الفرقة عرضا إلفتتاح احتفالية بلدية بيت جاال مبرور  100عام عىل تأسيسها،
ولذلك بالرشاكة مع مرسح الحارة ضمن فعاليات مهرجان “يال يال” واملدعوم أيضا من مؤسسة سيدا
ضمن برنامج شبكة الفنون األدائية ،فقدمت الفنون والرباعم يوم  9/20عىل مدى ساعة ونصف
لوحات منوعة من الرقص والغناء أتحفت بها حوايل  1000مشاهد من بينهم الكثري من الشخصيات
الوطنية والسياسية والقنصليات االجنبية.

تصوير  :معاذ الخطيب

الفنون – سفيرة الرقص الفلسطيني

تصوير  :أحمد عصام

مهرجان «الشارع الخلفي» – اإلسكندرية 9/25
بدعوة من «املؤسسة الدولية لإلبداع والتدريب» يف اإلسكندرية ،قدمت براعم الفنون عرضا ضمن «مهرجان
الشارع الخلفي» الذي نظمته املؤسسة يف الفرتة ما بني  29-24أيلول .يهدف املهرجان اىل إحياء الحياة الثقافية
يف مدينة اإلسكندرية وخاصة ما بعد «الربيع العريب» ليشكل املهرجان ملتقى الشباب من عدة بلدان عربية
للتحاور والتبادل والتعارف عىل التجارب الثقافية والنضالية املختلفة .وكان ال بد من أن تكون فلسطني حارضة
بقوة من خالل دعوة «الفنون» للمشاركة ،كأحد األنشطة املنوعة يف نفس إطار املهرجان الذي قدمت عروضه
يف أماكن وأزقة مختلفة من مدينة اإلسكندرية الساحلية .القى عرض الرباعم الذي حرضه حوايل  600شخص
تجاوبا كبريا من الجمهور املرصي الذي انبهر لقوة و قدرة الرقص الفلسطيني عىل التعبري عن مواضيع الهوية
والحياة اإلجتامعية والطقوس املختلفة.

الفنون في إيطاليا – ميالنو وفلورنسا

تصوير  :فرقة الفنون

بدعم وتنظيم من بلدية ميالنو وبالتعاون مع وزارة الثقافة الفلسطينية وسفارة فلسطني يف روما
افتتحت فرقة الفنون بحضور وزيرة الثقافة الفلسطينية السيدة سهام الربغويث وسفري فلسطني يف روما
اسبوع الثقافة الفلسطيني الذي نظم تحت اسم «مهرجان فلسطينيات» والذي شارك فيه عدد من
الفرقة الفنية واملرسحية واالدباء والشعراء القادمني من فلسطني والشتات.
جاء العرض الفني األول يف مدينة ميالنو يف إطار االسبوع الثقايف الفلسطيني فيام جاء العرض الفني
الثاين يف مدينة فلورنسا بناء عىل دعوة من الجالية الفلسطينية.والقت العروض استحسانا من قبل
الحضور ملا متيزت به من اتقان وحضور وتنظيم.

ورش رقص تطويرية:

تصوير  :فرقة الفنون
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