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"ال�فكر تلتقي بلفراغ- القاهرة"!مرحبا بك\ن ف 

  عب عدة مدن وسUياقات متلفة لراسة أ�فكر2011ف عام  "ال�فكر تلتقي بلفراغ- القاهرة" هو جزء من مشوع مسUتر بدأ�ته كودي بوسه 
ل الناس، وعل القابلت وجع ال�فكر وشهادات من متلف ال�فراد ف Kية ومفاهي معينة مرتبطة بلوقت الراهن. من خلل التحدث اUياسUس 

 تل الدن التلفة والسUياقات حول واقعهم السUياس، خلقت بوسه أ�رشUيف مول للصوت والصورة والي اسUتخدمته ف التجريب للق
 أ�شكل متلفة من تقدي العروض. وف ك مدينة قدمت بوسه فيا 'نسخة' واحدة من ال�رشUيف، اسUتخدمت الظروف القائة بلفعل لتل

 وبذل تاول بوسه طرح أ�سUئل حول ما يعنيه العمل مع أ�رشUيف الدينة للق ك شك بتفرده، تبعا للظروف والواد وال�شUياء التاحة لها. 
ف الظروف التغية وف نفس الوقت الفاظ عل أ�سلوب واتاه مارسة واض.

نشاؤه ف ظل الظروف الوجودة ف القاهرة، Kل التكيب ف الفراغ الي ت ا Kن كودي ترغب ف دعوة الشاركي اKفي يص عرض القاهرة، فا 
 مع الواد، وال�شUياء الت تكنت من الصول عليا والتفاعل مع ال�رشUيف والواد وفقا لا يعتقده ويفهمه ويشعر به ك مشارك. تتكون الواد

 من: ال�شUياء الت تعرض ال�رشUيف (مكبات الصوت، والKسقاطات الضوئية، وال�سلك، ... ال)، وال�شUياء الصنعة التواجدة ف الفراغ 
(النحوتت الهشة والتاكيب) وال�دوات الت يكن اسUتخداما للتفاعل مع الفراغ.

 وقد صم التكيب كفراغ يكن للمشاركي التقاء معا والتعاون مع الواد، وال�شUياء وال�رشUيف ف خلق السيناريوهات واحتلت التلفة
 وحضوره الشخص وكيف للشتباك والشاركة. أ�ن ك سيناريو أ�و احتل سكون فريد من نوعه معتدا عل التاري الشخص للمشاركي 

ي\تتواصل ه\و مع الفراغ ومتواه.

مكنيات متعددة من التجارب والتعاون مع أ�شخاص من القاهرة (أ�و الين تتأ�ثر حياتم با يري ف القاهرة)، تأ�مل Kتكشاف اUمن خلل اس 
 والواد والكريت وال�فكر وال�صوات والوجود بوسه أ�نا والهور / الشاركي سUيكتشفون الطرق العديدة الت من خللها تتقابل ال�شUياء، 

بعضها البعض وكيف يؤثر ويشك ذل التجربة أ�و المرسة الفنية.

نتن لك\ن تربة متعة!



منطقة انعكس

 فباير5 ل1من 

Ùدائ وحدث عامل تنشUيطيا للتكيب ف الفراغ من خلل ال�فعال والاضات والفنون ال�دائية. ك  تعب منطقة انعكس بصفتا صالون أ
 الضور مدعو للتعامل مع اطارات ومفردات العمل التكيب ، البنية التاريية ومفردات ال�رشUيف ، التغيات الديثة ف الناظر الضية و

عادة صياغة الواقع ف زمن نقل نوعية وتول.  Kال�داء التعي ف الدينة ، والطرق (الفنية) ف صياغة وا

 : شادي النشوقات وعبد ا ضيف فباير1

: عز درويش وأ�ده حافظ  فباير2

: سمهر القاض و بول جيداي  فباير3

: هدى لطفي واسمعيل فايد  فباير4

: كي بيكلم ودعاء عل فباير5

كودي بوسهالتكيب ف الفراغ، القابلت وال�شUياء: 

: جونث أ�ورالشاكة، الوسUيقى و الع الوسائطي

: مد عبد السلم رضوانترجة

: ماركو تولترالع التقن

سمعيل فايدالنص Kا :

نتاج:  Kتياتر-كومبيناتال

بد: 14 ستننفيتل\ روبرت بوش شتيفتون و العهد الول للمسح، في كولتور، بلتعاون مع ترانس-دانس بدع من لل�

نتاج الفن، كي ب كم \ الامعة ال�مريكية بلقاهرة، شادي النشوقات \ اسكالهيئة استشارية للمشوع: Kأ�حد العطار\أ�ورينت لل 
اKسمعيل فايد، عر نات\كست 

  الشاركي ف القاهرة عل أ�فكره وه:عز درويش، دابوراه سUتوكس، معت نص، دعاء عل، عبد ا ضيف، راغب أ�بونود أ�ن نشكر
 شهبة، شادي النشقات، أ�حد العطار، سلم يسي، اKسمعيل فايد، بول جداي، ويليام ولز، أ�مية حنفي، سمهر القاض، هدى لطفي،

شUيء عزيز، صادق نعيي وأÙخرون

 النتدى النساوي للثقافة، مركز الصورة العاصة، معد جوتة وحبيبة علمشكرا ل

الKسمعيلية للستثر العقاريالكن ت توفيه من قبل: 

www.theatercombinat.com


