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مهرجان "بيلبورد" الدار البيضاء  1ـ  15أبريل 2015

ي""عرض مه7رج7ان "ب7يلبورد" ال7دار ال7بيضاء  63ل""وح " ًة ك""ام""ل َة الحج "م ِ ف""ي ق""لب ال""دار ال""بيضاء ،ك""منصة م""متازة
يطلع عليها ماليني الناس ،من الراجلني و مستعملي التراموي.
م""ن  1ال""ى  15أب""ري""ل  ،2015س""يتم ع""رض ال""صور ال""فوت""وغ""راف""ية ل  63ف""نان""ة م""عاص""رة م""ن امل""غرب و ش""مال أروب""ا،
ب"ما ف"ي ذل"ك أع"مال ال"طال"بات ال"لوات"ي ت"م اخ"تياره"ن م"ن األك"ادي"مية امل"لكية ال"دان"مرك"ية ل"لفنون الج"ميلة ف"ي ك"وب"نهاغ"ن،
و املدرسة العليا للفنون الجميلة في الدارالبيضاء.
و ت""تمتع ه""ذه ال""لوح""ات ب""وج""ود وت""أث""ير ق""وي""ني ف""ي ال""فضاء ال""عام ح""يث إنـ""ها س""تجعل ال""عمل ال""فوت""وغ""راف""ي ل""لفنان""ات
يج""لب ح""ياة ج""دي""دة و وم""نظرا ج""دي""دا ل""شوارع ال""دارال""بيضاء .ك""ما ان ع""رض ه""ذه امل""واه""ب س""يوف""ر ق""صصا و ص""وراً
تختلف جدا عن االشهارات التي تكتسح شوارع العديد من املدن في جميع أنحاء العالم.
و يج""لب مه77رج77ان "ب77يلبورد" ال77دار ال77بيضاء ص""ورا ً غ""ير ت""جاري""ة ف""ي مشه""د ال""لوح""ات اإلع""الن""ية ألول م""رة ف""ي
ت" ""اري" ""خ ال" ""دار ال" ""بيضاء ،و ي" ""ساه" ""م ف" ""ي رف" ""ع مس" ""توى ال" ""وع" ""ي وت" ""شجيع امل" ""ناق" ""شات ال" ""عام" ""ة ح" ""ول ق" ""ضاي" ""ا ال" ""نوع
االج"تماع"ي ،ف"ضال ع"ن ك"ون ال"فن امل"عاص"ر يـج"ذب ج"مهورا ً واس"عا ً .ك"ما أن ب"يلبورد مه"رج"ان ال"دار ال"بيضاء 2015
يعطي للمرأة فرصة للتعبير عن نفسها وفقا لشروطها ،ويجعل املدينة مفتوحة للتعبير واإلبداع.
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 ال ""تي،بيضاء ه ""و ف ""كرة و م ""فهوم ال ""فنان ""ة ال ""تشكيلية ال ""دن ""مارك ""ية ه ""ان ل ""يز ت ""وم ""سن77دار ال77يلبورد" ال77ان"ب77رج77مه
 ع ""لى مس ""توى م ""دي ""نتي2003  وف ""ي ع ""ام،  "ن ""حن م ""ن ه ""نا" ف ""ي رام اهلل،2012 ك ""ان ""ت وراء ن ""فس امل ""بادرة ف ""ي ع ""ام
.كوبنهاغن و مالم
 أف"كار ح"ول٬اآلن ح"ان وق"ت م"دي"نة ال"دارال"بيضاء ف"ي ب"ناء ج"سور ب"ني ال"ثقاف"ات والتح"دي"ات امل"غرب"ية و االس"كندن"اف"ية
.الفضاء الحضاري والجنس والهوية من خالل تدخالت فنية وأنواع جديدة من الصور حول املرأة و من إنتاجها
 ف"ي أم"ل " ب"داي"ة، إل"ى االل"تقاء ب"عمل ف"نان"ات م"ن امل"غرب و ال"دول االس"كندن"اف"ية2015 ي"سعى مه"رج"ان ال"دارال"بيضاء
.Casablanca  كما يختم عليه فيلم،" صداقة جميلة
 واملخ""رج""ة،  واألك""ادي""مية امل""لكية ال""دن""مارك""ية ل""لفنون الج""ميلة،  ه""ان ل""يز ت""وم""سن ب""مشارك""ة االس""تاذة أن""يت أب""راه""ام""سون: تاج7كرة و ان7ف
.املغربية هند بن ساري
 أب""ري""ل س""يتم ع""رض ك""ل ل""وح""ات امله""رج""ان ف""ي ح""لة ص""غيرة ف""ي م""عرض ف""ني سيس""تضيف ال""برن""ام""ج امل""وازي15  إل""ى1  م""ن: دث77الح
.للمهرجان الذي يضم عروض و مناقشات
La Villa des Arts de Casablanca 30, Bd Brahim Roudani - Tel: 05 22 29 50 87/94
: الفنانني االسكندنافيني
Anette Abrahamsson (SE), Jeanne Betak (DK), Katja Bjørn (DK) Yvette Brackman (DK) Christina
Capetillo (DK), Sidse Carstens (DK), Charlotte Haslund-Christensen (DK), The Icelandic Love
Corporation (IS), Hilda Ekeroth (SE), Maria Finn (SE), Fryd Frydendahl (DK); Gudrun Hasle (DK),
Ane Henriksen (DK), Ditte Haarløv Johnsen (DK), Kirsten Justesen (DK), Lene Adler Petersen (DK),
Lilibeth Cuenca Rasmussen (DK), Jytte Rex (DK), Aurora Reinhard (FI), Beathe C.Rønning (NO),
Christel Sverre (NO), Jeanette Sætre (NO) Hanne Lise Thomsen (DK), Charlotte Troldahl (DK).
: الفنانني املغاربة
Rita Alaoui, Leila Alaoui, Zineb Andress Arraki, Myriem Baadi, Aïcha El Beloui, Carolle Benitah,
Yasmina Benabderrahmane, Hind Bensari, Deborah Benzaquen, Siham Achari Berrada, Celine
Croze, Safaa Erruas, Soukeina Hachem, Yasmine Hajji, Soukaïna Aziz El Idrissi, Maria Kabbaj,
Zahrin Kahlo, Wafae Ahalouch el Keriasti, Jamila Lamrani, Randa Maroufi, Safaa Mazirh, Fatima
Mazmouz, Zara Samiry, Bouanani Touda, Fatiha Zemmouri

: تالميذ األكاديمية امللكية الدانمركية للفنون الجميلة في كوبنهاغن
Kinga Bartis (HU), Biba Fibiger (DK), Una Gunnarsdottir (IS), Nike Åkerberg (SE), Anne Kristin
Kristiansen (D), Coline Marotta (F), Radmila Jovovic (SRB), Anna Sjöström (SV).

: تالميذ املدرسة العليا للفنون الجميلة في الدارالبيضاء
Amal Bachkata, Zainab Má, Khawla Lasfar, Kaghat Malak, Houda Quali Sabriv, Zineb EL Ouardi.

شكر خاص
. مسؤول عن برنامج التعاون في السفارة الدنماركية في الرباط وجان بيتك مصممة جرافيكية: رضا باجودي
http://www.fluxprint.net/
http://janerowley.dk
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