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إطالالت ش توية دإفئة وإرشإقات ربيعية ملوهة
إحتفالية إلفنون بـ 43عاما من إلرقص وأكرث ...
منذ ُ والدتها عام  9424تحتفي الفنون بعيدها كل عام ،وقد كبرت السيدة الثالثينية عاما ً آخرر لتبرب
في ال  43من العمرر ،عنردما ولردت عير يرد فنرانين بربال قبرل ذلري بوقرت كثيرر كفرقرة برريرة تمريم
تدريبها في بالة منزل برير في إحدى أحياء مدينة البيرة ،لتبب اليوم مؤسسة فنية كاميرة متكاميرة
بذاتها ونفسها ،قائمة عي أكتاف حامييها بكل أعمارهم من مؤسسين وبراعم.
وقد إنطيمت الفنون بعيدها من حضن إبنها المعتيق منذ  91عام جهاد الرروم ،لتهردع عميهرا وعرضرها
وإحتفاليتها لألسرى المابعين من أجل الحرية ،وتضمن اإلحتفالية عرضين فنيين قام قبيه مجموعه مرن
أعضاء الفرقة و طيبتها في المناطق وفي مدارس الرقص بالتعبير عن برعورهم ومردى ترهثرهم بعمرل
الفنون ،طارحين همومهم فيها ساعين بهحالمهم نحوها.
وأخذت اإلحتفالية حمها فري اإلعرالم المحيري ،حيرم قامرت العديرد مرن المحطرات بترطيرة
العرض و تبوير تمارير عنه باإلضافة ليعديرد مرن الممرابالت و اإلستضرافات اإلذاعيرة،
فمد قام تيفزيون فيسطين ببم اإلحتفالية كامية ،كما قامت قناة "الفيسرطينية" بععرداد تمريرر
كامل تضمن ممابالت مع الراقبين خيف المسرح قبل العرض ،وإستضافة لعضوين في
برنررام( هللا ي يبرربحكم بررالخير  ،كمررا قامررت العديررد مررن اإلذاعررات المحييررة و العالميررة
بعستضررافة مجموعرره مررن العضرراء ليحررديم عررن اإلحتفاليررة ،مثررل رايررة أف ام و راديررو
المحبة و ببكة أجيال اإلذاعية ،وفري تمريرر إلذاعرة مونرت كرارلو ليزمييرة عضرو الفرقرة
بروق أسعد ،وتم إجراء عدد من الممابالت مع الجمهرور الرذين حضرروا عررض الفرقرة
ومع عضو مجيس اإلدارة لنا أبو حجية.
http://www.el-funoun.org/arabic/30_years_dance.html
كما كتبت البحافة عن إحتفالية الفرقة من جانل و عن العروض التي قدمت من جانل
آخر ،فمد كتبت بديمة الفرقرة البرحفية نائيرة خييرل فري برحفية اليرام عرن مردى تفاعرل
الجمهررور مررع العررروض و ربرردت أراءت ومالحااترره عررن العرررض فرري "امررأرأة" فررأي
الثالثينيررات  ...تثيررر اإلعجررال والجرردل  ،وهررذا المررر الررذع تررؤمن برره الفنررون مررن خررالل
البحافة ،مرن خرالل مالحارات الجمهرور و أراء البرحافة التري تعتبرر الترذيرة الراجعره
لعمل الفنون .يذكر أن بحفية المردس قرد نبررت تمريررا مفبرال مرن  4أجرزاء فري بدايرة
العام الحالي تناول مسيرة الفرقة منذ التهسيس وتطورها وأثرها في الحراي الثمافي الفنري
الفيسطيني عبر مسيرة  43عاما .هللا الجزء الول ،الجزء الثاني  ،الجزء الثالم

و بتنسيق مع مؤسسة الروزنا ،وبمناسبة اإلحتفالية أل ،43نامت الفنون رحية فري رحرال الطبيعرة وبرين أحضران
ربيع فيسطين الخالل ،حيرم قرام حروالي  43عضروا مرن الراقبرين والجمعيرة العموميرة وبعرض أبردقاء الفرقرة
بالمبي من قرية ديرغسانة ال مبارف قرية كفر الديي في منطمة سريفيت ،وترم خرالل الرحيرة التعررف عير أهرم
المعررالم المميررزة ليمنطمررة والمرررر المنتبرررة عير الررتالل المحيطررة ،ومضررارل ليبرردو .ولررم يخيررو المبرروار وجمررال
الطبيعة من تنريص اإلحتالل في تعطيل مسار الرحية لمدة ساعة ونبف قبل أن تنتهي في قرية كفر الديي.
وقد بدأ هذا العام بالعديرد مرن التريررات ،حيرم تسريمت الزمييرة نرورا بكرر مهمره مبررفة التردريل و اإلنترا والتري
أنهت دراستها العييا في إنتا العمال الفنية ،وتم إنتخات الزميية لنا أو حجية كرئيس مجيس ادارة لدورة العامان
المادمان ،وباإلضافة ليجنة الراقبين الجديدة والتي فاز بعضويتها كرل مرن جمرال بجرالي و آالء ابرو غروة و آيرة
أبو حمدية.
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ورشات إلعمل وإلتدريب
ورشة في تطوير مهارات الرقص و التصميم
في الفترة ما بين  91كانون الثاني و  93بباط  ،1394التحرق راقبرو الفنرون بوربرة
عمل تدريبية مطولة مع المدربة /مدرسرة الررقص النيوزيينديرة د .روزمرارع مرارتن،
إسررتكماال لوربررة كانررت قررد سرربمتها بعرردة أيررام مررع المدرل/مرردرس الرررقص االسررترالي
د.نيكوالس رو.
ركرزت كررال الوربررتين عير تطرروير مهررارة التعبيرر الجسرردع مررن خرالل إطررالق الطاقررة
الداخييررة ليجسررد وكيفيررة "اإلسررتما " الرر قدرترره فرري تهديررة الحركررة بعيرردا عررن الداء
الميكانيكي أو الفيزيولوجي لتخر الحركات ببكل عضروع و إبرداعي أكثرر ،وبالترالي
فهررم قرردرة الجسررد وكيفيررة الررتحكم بالحركررة والتعبيررر عنهررا بفاعييررة أكثررر .كمررا تمكررن
الراقبون من تجريل الكثير من الحركات ضمن هذا التوجه ورؤيرة حركرات بعضرهم
البعض وخوض نماة عن الحركة والتعبير عنها.
كما قامت المدربة بععطاء ورة أسبوعية لبرراعم الفنرون عميرت خاللهرا عير اإليمرا
وتنسيق الحركات والتمرينات الجسدية التي تسراعدهم عير إتمران الداء أكثرر .واتبعرت
المدربررة أسرريول "الجسررد والرردما " كهسرريول متبررع فرري مثررل هررذت الررورة يعمررل عي ر
اإليما  ،والديناميكية وفي نفس الوقت يتحمق من قدرة البخص عي تطويع العضالت ،ومرونتها ،وقدرتها عي التحمل .كما استخدمت اليوغا والبيالتيس فري بعرض التمرارين لرربط الحركرة
مع التنفس واإليما  ،والتناسق ،وتم بعدها العمل عي جمل حركية مطولة أستخدم فيها الراقبين الساليل التي تيموها تحت إبراف المدربة .وبهذا النو من الورة ،بدأت الفرقة بتحضير
الراقبين ليعمل الفني الجديد "أبيرا" متعدد الوسائل الذع تتداخل فيه اليوحات مع التعبير الراقص والموسيمي لعكس سيناريو المبة الذع يزاو بين الميثولوجيا والمعابرة.

مشاركة راقصين في ورشة كتابة السيناريو لألفالم القصيرة
باري كل من الراقبين إياس جبر وأنس أبوعون في وربة تدريبيرة مكثفرة
فري عمرران لمرردة خمسررة أيررام مررا بررين  14حتر  13مررن كررانون اول فرري كتابررة
السررريناريو لألفرررالم المبررريرة  ،تخيرررل الوربرررة مبررراهدة العديرررد مرررن الفرررالم
المبيرة ،وتعيم نماذ كتابة السيناريو في العالم ،باإلضافة ال بنراء قبرص
قبيرة و البدء بكتابة السيناريو الولي لهرا ليرتم الحمرا إرسرالها الر المدربرة
والمخرجة اليبنانية دارين قطيط من أجل مناقبتها وتمويتها.
ودار خررالل الوربررة العديررد مررن الحرروارات حررول نبرروص الفنررون الدائيررة
أيضا ً ،وتم التعرف عي الساليل العديدة ليكتابة والتخيل ،وكتابة ما سياهر
ليجمهررور إذ يعتبررر هرررذا الجررزء هرررو البررعل بمجررال الفنرررون .أمررا النترررائ(
المبابرة عي فرقة الفنون هو مبادرة إياس لبناعة فييم سردع عرن الفنرون
كرران قررد برردأ بفكرترره قبررل اإللتحرراق بالوربررة ويتررابع حاليررا تطرروير السرريناريو
وفكرررة الفرررييم مررن خرررالل لوحررات راقبرررة سرريتم تسرررجييها عيرر بررركل فرررييم
قبير..يذكر بهن مسرح البيد في عمان قد نام هذت الوربة.

عطا خطاب في ضيافة المصمم أكرم خان
ما بين  91حت  13بباط ،1394عاة الراقص عطا خطال تجربة فريردة وغنيرة لمردة 91
يوما مع المبمم العالمي أكرم خان ،خالل التحضير لعميره الممبرل  ،ITMOiإذ براري عطرا
الراقبرررين بجيسرررات اإلحمررراء البرررباحية التررري كانرررت تسررربق التررردريبات ،كمرررا حضرررر كافرررة
التدريبات اليومية التي كان يمودها أكرم خان ،وتعرف عير كافرة مراحرل اإلنترا الفنري مرن
خالل متابعة كافة التفابريل التري كران ينفرذها طراقم اإلنترا  ،والتري كانرت تواكرل التردريبات
اليومية وآلية إرتباط كل ناحية مع الخرى وعالقة التخببرات المختيفرة لطراقم اإلنترا مرع
بعضها البعض في المراحل المختيفة منرذ بردء التبرميم الرذع كران يمرودت أكررم خران ،وأثنراء
التدريبات أتيحت الفربة لعطا بهن يستمع ال رأع كل عضرو فري طراقم اإلنترا كرل حسرل
تخببه ،والر رأع الراقبرين أيضرا فري بنراء العمرل ،وكيفيرة دمر( الفكرار المختيفرة التري
يراها المبمم ،والدراماتور والسينوغرافي ،ومبمم الزيراء ،ومردرل الررقص ،وغيررهم
من فريق العمل ،حت يتم الخرو بهفضل بكل يعبر عن رؤيرة العمرل والفرقرة ،كمرا تمكرن
عطا من حضور عرض الرقص  DESHالذع بني عي التجربة البخبرية لكررم خران مرع
والدت.
كتل عطا خطال مذكرات يومية عن هذت التجربة وكيفية اإلستفادة منهرا لعمرل الفنرون المرادم
والحالي متوفرة عي موقع الفرقة بعنوان فنون خان ومن الجدير بالذكر أن هذت الفربة تم
تنفيذها بدعم من المجيس الثمافي البريطاني في رام ي.
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إزدإن إلربيع بعروض للفنون وبرإمعها
براعم الفنون في اإلحتفال بمناسبة يوم الطفل العالمي :
نامت مؤسسة إنماذ الطفل يوم  1394/9/91إحتفاال بمناسبة يوم الطفل العالمي ودعت إليره
أكثر من  033طفل من مناطق مختيفرة مرن الضرفة الرربيرة ،فرهتحفتهم الخطروات والحركرات
الواثمة ليبراعم عي مسرح قبر رام ي الثمافي ،فكان إنبهار الجمهور اليافع بهداء البرراعم
المتناغم قد نمل رسرالة هامرة فحواهرا أن الطفرل الفيسرطيني قرادر عير التعبيرر اإلبرداعي مرن
خالل الرقص والموسيم المعبرة عن الجذور والهوية والمستمبل.

يوم المصرف الفمسطيني لألطفال والشباب يوم : 3163/3/61
كان لبراعم الفنون حضورا مميزا خالل عدد من العروض التري قردمتها فري عردة مناسربات.
فتيبيررة لرر دعوة مررن سرريطة النمررد الفيسررطيني ليحتفررال بيرروم المبرررف الفيسررطيني لألطفررال
والببال ،قدمت براعم الفنون عرضا مميزا نال إعجال المرائمين عير اإلحتفرال والحضرور
المنو من الطفال والببال وطواقم البنوي الفيسطينية المختيفة .تمثل هذا التمدير من خرالل
الرسالة التي ارسريها د.جهراد الروزير محرافا سريطة النمرد الفيسرطينية الر فرقرة الفنرون بعرد
االحتفال وجاء فيها " تهدٌكم سلطة النقد أطٌب التحٌات ،وٌسرنً ان اتقدم الٌكم بالشكر والتقددٌر
على ادائكم المتمٌز فً العرض الذي قدمتموه فً حفل االسبوع المصرفً لالطفال والشدباب وكمدا
اعبر لكم عن اعتزازنا بجهودكم العالٌة فً الحفاظ على التراث الفلسدطٌنً حٌدا اصدٌال ومعاصدرا،
متمنٌا لكم مزٌد من التقدم والنجاح"

عرض إلفتتاح المؤتمر العالمي لجمعية الشبان المسيحية في أريحا :
عي مدى  33دقيمة خطت براعم الفنون باجسادهم وحركاتهم المتناغمة سيمفونية االمل لمستمبل افضل الطفال فيسطين والعالم ،خالل العرض الذع قدمته الفرقة أمام حوالي  943مبراركا
فري مرؤتمر جمعيرة البربان المسريحية السرنوع والرذع عمررد فري فيسرطين بمدينرة أريحرا لول مررة يروم  ،1394/3/3وجراءت بعررد العررض الكثيرر مرن كيمرات التبرجيع والتمردير التري عبرعنهررا
المباركون الدوليون وخابة براعة وإتمان الطفال وحيويتهم وقدرتهم العالية في التعبير الفني الراقص.

عرض الفنون والبراعم في إجتماع الهيئة العامة لمؤسسة التعاون :
تفتخر فرقة الفنون بهنها باركت مؤسسة التعراون إحتفالهرا بمررور  43عامراعي تهسيسرها ،فكران هرذا اإلحتفرال مميرزا
بالنسبة ليمؤسسة التي اختارت أن تكون فيسرطين مركرزا لهرذا الحردم الهرام ،حيرم حضرر العررض يروم ،1394/3/4
أكثر من  403عضوا مرن مؤسسرة التعراون غرالبيتهم مرن المرترربين الفيسرطينيين الرذين يخطرون أرض فيسرطين لول
مرة .فهبهرتهم فرقرة الفنرون بهدائهرا المحتررف وعبرر الكثيررون عرن إعجرابهم كونهرا فرقرة تطوعيرة أساسرا ورأوا أنهرا
تضاهي عمل الفرق المحترفة في الررقص مرن المنطمرة العربيرة ،كمرا كانرت فربرة ليطرال عير إبردارات الفرقرة
المختيفرة ،وتبرعر فرقررة الفنرون بررالفخر واإلعترزاز إلختيارهررا لتتروي( هررذا الحردم الفيسررطيني الهرام لحررد أهرم وأعرررق
المؤسسات الوطنية.

مشاركة في مهرجان الرقص المعاصر :
باري كل من الراقص مجدع كراكرة و الراقبة جنين مرعي وزينة حموز و الء أبو غروة
في وربات عمل مهرجان رام ي ليرقص المعابر و التي أتت ضرمن عررض فرقرة كانردوكو
البريطانيررة و الترري أنتجررت مبرراركة فرري فمرررة فنيررة ضررمن العرررض ،وجرراءت المبرراركة مميررزة
لعضاء الفنون حيم سمحت لهرم الفربرة بالعمرل مرع أجسراد مختيفرة مرن ذوع اإلعاقرة والتري
كرران عنرروان المهرجرران لهررذا العررام وهررو اإلخررتالف طبيعرري ،وقررد فتحررت التجربررة البررال ليتفكيررر
ببكل أوسع ليعمل مع ذوع اإلعاقة حيم كسرت قاعدة الجسد المعراق أن كرل جسرد قرادر عير
الحركة وهذا تؤمن به الفنون.
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منتدى إلفنون
هو مساحة لينماة و ليحوار بين اعضاء الفنون كافة من اجل تطوير الجانل الفكرع و مبدأ الحوار الداخيي ،كمحاولة لتعزيز الرابط بين الجانل المؤدى عي المسرح ،وبين ما ينتجه العمرل
من أفكار واطروحات تنت( بالتهكيد حالة فنية تمدم عي المسرح.
الحوار الثمافي البهرع الذع تتنو أساليبه بين مباهدة عروض ليرقص أو طرح أفكار فنية و ثمافية معينة ،سيعمل عي تعزيز اإلنتماء لمبدأ الحوار العرام فري الفنرون ،ورفرع حالرة اإلنترا
الثمافي و الفني في الفنون ،كي يكون ما يمدم المسرح مرتبط ارتباطا ً عضويا ً بما يحدم من حالة فكرية وبحم و حوار.
كان اليماء االول حضور عرض رقص معابر لمبمم اكرم خان  ، DESHواليماء الثاني هو حوار حول الرؤية الفنية ليفنون ،و اليماء الثالم كان حول نمد العمل الفني لألخوين ثابت الذع
تم تمديمه ضمن مهرجان الرقص المعابر في رام ي .وتبمل الخطة السنوية ليعام 2013عمد  8لمراءات سريتم خاللهرا تنراول عردة مواضريع ولعرل موضرو النمرد و التحييرل الفنري سريكون
كحيمة مركزية لهذا العام من اجل خيق كادر فني قادر عي التحييل و النمد من اجل تطوير االنتاجات الفنية داخل الفنون.
في العام الممبل نتمن ان يكون المنتدى جزء ال يتجزا من فعاليات الفرقة البهرية او حت االسربوعية لمرا فيره فائردة عير البرعيد الفكررع و الرذع سريترجم فري االعمرال الفنيرة المادمرة وكمرا
ستكون مساحة ليتفاعل مع فنانين من خار الفنون اليماننا باننا جزء من النسي( الثمافي الفني في فيسطين .

إجامتع إمجلعية إلعمومية إلس نوي:
فرري إجتماعهررا السررنوع يرروم  ،2013/3/8استعرضررت الجمعيررة العموميررة لفرقررة الفنررون أهررم إنجررازات
العررررام  2012والتحررررديات الترررري واجهررررت العمررررل ،وأقرررررت الجمعيررررة التمريرررررين اإلدارع والمررررالي
ليعام ،2012وخطة العمل ليعام  ،2013وتم التطرق ال عدد من الولويات التي تعزز مكانة الفرقة
وإستمراريتها .كما تم إنتخال مجيس إدارة جديد لألعوام  ،2012 – 2013حيم ترم إنتخرال لنرا أبرو
حجية هللا رئيسا ليمجيرس  ،وجمرال حرداد هللانائرل ليررئيس  ،ورهرام عبرد اليطيرف هللاأمرين البرندوق  ،و
عضرروية كررل مررنز ربر زغمررورع ،مررازن بزبررز ،محمررد يعمررول ،نرراج مسررالمة وعمررد مجيررس اإلدارة
المنتخل أول جيسة له في نفس اليوم.

رزم أصدقاء إلفنون:
تؤمن الفنون أن العمل الفني هو وليرد الجمراهير وهرو منهرا وعائرد إليهرا ،وعييره تبركر الفنرون كرل مرن
باري برزم أبدقاء الفنون ليعام  1394هللا نموذ الدعم إضرط هنا

إهتاجات إلفرقة :
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