
مسرح المدينة يقّدم

سلسلة نشاطات ثقافية 
من 13 إلى 16 أيار 2010

احتفاًء بِـ إيتيل عدنان

األحد 16 أيار 2010

قراءة مسرحية إيتيل عدنان األخيرة Crime of Honor )باللغة اإلنكليزية(.   6:00
إخراج القراءة: رافي فغالي. مساء 

استراحة

موسيقى لزاد ملتقى.  8:30
قراءات شعرية/قصائد إليتيل عدنان بصوت الشعراء واألصدقاء.  

يقّدم األمسية عيسى مخلوف.  
 

المشاركون )بحسب التسلسل األبجدي(:  
 

مسك الختام: إيتيل عدنان

الدعوة عاّمة

n اسكندر حبش  
n أمل ديبو   

n أنطوان الدويهي   
n جمانة حداد   
n حمزه عبود  
n زاهي وهبي   
n سمير الصايغ  

n شوقي بزيع 
n عباس بيضون 

n عبده وازن 
n عقل العويط
 Marie Borel n

n محمد علي شمس الدين 
n ندى الحاج



الخميس 13 أيار 2010

جولة في معرض إليتيل عدنان يقام في صالة »نهى الراضي«،   7:00
ويتضّمن صوراً فوتوغرافية وأعماالً فنية هي من مقتنيات أصدقائها. مساء 

الدخول إلى المسرح على وقع موسيقى لزاد ملتقى، ثّم عرض مقطع   7:30
من فيلم المخرجة اليونانية Vouvoula Skoura حول إيتيل عدنان.  

n النشيد الوطني اللبناني. 	

n كلمة معالي وزير الثقافة األستاذ سليم وردة. 	

n كلمة »مسرح المدينة« لنضال األشقر. 	

.Vouvoula Skoura كلمة المخرجة اليونانية n 	

.Klaudia Russkovski كلمة المترجمة األلمانية n 	

n كلمة Birgitta Engles، المديرة العامة لمسرح Riksteatren السويدي. 	

n شهادة للكاتب والجامعي فواز طرابلسي. 	

n كلمة المحتفى بها إيتيل عدنان. 	

n أغنية لجاهدة وهبي. 	

استراحة
 

تقديم مسرحية  8:30
 IN THE HEART OF THE HEART OF ANOTHER BODY  

عمل جماعي مستوحى من كتابات إيتيل عدنان )بالعربية والفرنسية   
واإلنكليزية. مدة العرض: 45 دقيقة(، إخراج ناجي صوراتي،   

)إنتاج الجامعة اللبنانية األميركية LAU - كانون الثاني 2010(  

الجمعة 14 أيار 2010 

5:30   الجلسة األولى وعنوانها: »تأثير المرأه في تطّور األدب والفن في العالم«.
بعد الظهر  تدير الجلسة مديرة مسرح دار األوبرا في دمشق الدكتورة حنان قصاب 

حسن.   
تشارك فيها: Ilona Kish )سكرتير عام الثقافة/ المنتدى األوروبي   

للفنون والتراث(، Birgitta Engles، والباحثة والجامعية زهيدة درويش جبّور.  
  

الجلسة الثانية وعنوانها: »أدب إيتيل عدنان وترجمته«.    7:00
يدير الجلسة: عبده وازن.  مساء 

يشارك فيها أمل ديبو، اسكندر حبش، بيار أبي صعب، صباح زوين،   
 .Klaudia Russkovski  

تقديم مسرحية  8:30
 IN THE HEART OF THE HEART OF ANOTHER BODY  

عمل جماعي مستوحى من كتابات إيتيل عدنان )بالعربية والفرنسية   
واإلنكليزية. مدة العرض: 45 دقيقة(، إخراج ناجي صوراتي،   

)إنتاج الجامعة اللبنانية األميركية LAU - كانون الثاني 2010(  

السبت 15 أيار 2010

الجلسة الثالثة وعنوانها: »تجليات الفّن التشكيلي عند إيتيل عدنان«.    5:30
يدير الجلسة: سمير الصايغ.  بعد الظهر 

يشارك فيها: جميل مالعب، مهى سلطان ورافع الناصري )من العراق(.  

الجلسة الرابعة وعنوانها: »شعر إيتيل عدنان«.   6:30 
يدير الجلسة: بيار أبي صعب. يشارك فيها: زاهي وهبي، عباس بيضون،   مساء 

مارلين كنعان، محمد علي شمس الدين ومي مظفر )من العراق(.  

عرض فيلم Vouvoula Skoura )مّدة العرض: 40 دقيقة(.  8:30

برنامج احتفالية الشاعرة والفنانة التشكيلية إيتيل عدنان


