
APEAL / BEMA / ZOUKAK PROGRAMMING
Following the success of APEAL’s two community 
outreach projects this year, the Ras Masqa Artists in 
Residence (RMAR) and Works on Paper, Studiocur/
art invited APEAL to lead a community outreach 
program in parallel to The Silent Echo, an exhibition 
exploring notions of history and archaeology that 
will be curated and organized by Studiocur/art in 
Baalbek’s Archeological Museum and site from 
September 17 to October 17, 2016. The exhibition 
curated by Karina El Helou, features works by 
Ziad Antar, Danica Dakic, Laurent Grasso, Susan 
Hiller, Theo Mercier, Marwan Rechmaoui, Ai 
Wei Wei, Paola Yaoub, and Cynthia Zaven. As 
an active partner in the exhibition, APEAL will 
spearhead programs tailored to engage with the 
local community in Baalbeck.

APEAL and BeMA have commissioned Zoukak, 
a Lebanese theatre company and cultural 
organization, to prepare and implement a 
participatory theatre workshop centered on issues 
of heritage, history and identity. Conceived to 
engage with elders within the Baalbek community, 
the program aims to raise awareness of the cultural 
importance and rich heritage of this historical 
region. The interactive narrative project envisions 
creating a cross-generational dialogue within 
the local community. The collaboration falls in 
line with APEAL and BeMA’s mission to render 
contemporary art accessible to diverse communities 
across Lebanon and to support local nonprofit art 
organizations.  BeMA, APEAL, and Zoukak are 
committed to the principle that contemporary art, 
including theater, is an important avenue through 
which to reshape the relation between the local 
communities and public cultural spaces.

The program trainers, along with the participants, 
will look into the artistic and cultural heritage of 
the city of the sun in relation to its contemporary 
social and cultural reality, from its antique history, 
its local popular dance and poetry traditions to the 
famous Baalbek festival.

Focusing on acting and improvisation exercises, 
the workshop will encourage participants to refine 
and hone their story building and telling techniques 
as well as other skills required for the creation and 
production of a theatre performance. The project 
will end with a public performance for spectators 
from the region and beyond to enjoy.

The workshop will be led by Hashem Adnan and 
Christelle Khodr, and will consist of 7 working 
sessions, 6 hours each, at the Palmyra hotel, Baalbek, 
on 6, 7, 8, 12, 13, 14, and 15 October. It will end with a 
theatre performance open to the public on the 15th of 
October at the Bacchus temple in Baalbek.

APEAL will fully document the community 
outreach program in Baalbek through filming 
of the workshops and final performance. Roy 
Dib, award winning Lebanese filmmaker (Teddy 
Award 2014), will create a short documentary to 
serve as a permanent trace of a project based on 
ephemeral sessions. The film will complement the 
theater workshops and performance in terms of 
artistic expression, with the tight links between 
film and theater.

ABOUT BEIRUT MUSEUM OF ART (BEMA)
BeMA is a new museum set to launch in Beirut 
in 2020. A new cultural hub highlighting modern 
and contemporary art from Lebanon and from 
the region, the museum will promote Lebanese 
/ Lebanese Diaspora artists, engage with diverse 
communities, and host cultural and educational 
programs, in the service of building a committed 
civil society. The museum’s collection will include 
modern and contemporary works from a wide range 
of artists, bringing together diverse populations 
and narratives and creating opportunities for the 
production of new artistic work. BeMA will promote 
Lebanese / Lebanese Diaspora artists and provide 
key regional platform and be internationally 
engaged. The museum will foster conversation, in 
connection with cultural organizations and partners 
across the region and globally.



COMMUNITY OUTREACH
BeMA sees its community as an active and 
instrumental partner in stimulating social 
interaction and boosting a culture of creativity. It 
will be a space dedicated to representing Lebanon’s 
rich history and extending shared cultural memory. 
Adults and children from all backgrounds will be 
invited to participate in the museum’s programs 
and activities.

Through previously launched initiatives (like the 
Ras Masqa Artists in Residency and Works on Paper) 
as well as future ones, our mission is to make art 
more accessible before the museum opens by 
collaborating with communities, government and 
institutions. By adopting a cultural policy based on 
decentralization, we aim to spread an awareness 
of the arts outside of Beirut.

ABOUT THE ASSOCIATION FOR THE PROMOTION AND 
EXHIBITION OF ARTS IN LEBANON (APEAL)
The Association for the Promotion and Exhibition 
of the Arts in Lebanon (APEAL) is a non-profit 
organization dedicated to showcasing and 
encouraging Lebanese artists by projecting their 
artwork beyond conventional borders and onto 
a larger screen. One of APEAL’s goals is to create 
a common platform and magnet for creativity by 
presenting eclectic collections gathered from a 
universe of gifted visual, literary or performing artists.
APEAL strives to be a point of connection in vital 
cultural conversations between civilizations. 
Composed of Lebanese and citizens from around 
the world, the group envisions launching exchange 
programs between artists from the Lebanese scene 
and counterparts elsewhere, from universities 
and art academies. It is also dedicated to granting 
scholarships to promising talent, and contributing to 
the formation of trained curators and professionals to 
help put them on a par with their peers the world over. 
By creating this window, APEAL is helping nurture the 
seeds of Lebanon’s artistic potential and preserving 
its cultural fabric in a vibrant, forward looking post 
conflict society.

For more information, please visit: 
http: www.apeal-lb.org     

ABOUT ZOUKAK
We created Zoukak in 2006, amidst the turmoil of 
several conflicts and a war raging in Lebanon, out 
of a professional artistic need, but also a belief in art 
practice as a possible means for social involvement 
and action. An involvement that we strive to 
push beyond discourse through direct theater 
interventions within marginalized communities, 
focusing on women and gender issues which are 
problematic topics on the social and juridical levels 
in Lebanon and working extensively with children, 
youth and refugees. Working with marginalized 
communities across Lebanon for more than nine 
years has led Zoukak to develop a specific approach 
to drama therapy and psychosocial interventions, 
and to practice culture and theatre as a basic 
personal and collective necessity.



بالتعــاون مــع المنظمــات الثقافّيــة والشــركاء علــى امتــداد 
المنطقــة وفــي العالــم أجمــع.

التوعية المجتمعّية
ينظــُر متحــف بيروت الفــن »بما« إلــى المجتمِع علــى اعتباره 
ــيًّا في تحفيــز التفاعــل االجتماعي وتعزيز  شــريًكا فاِعــًا َوأَساسِّ
ُل المتحُف مســاحًة ُتكّرُس لتمثيل  ثقافة اإلبداع. لذا، َسُيَشــكِّ
تاريــِخ لبنــان القّيــم وعــرض الذاكــرة الثقافّيــة المشــتركة. 
وُيدَعــى الجميــع، أكبــاًرا كانوا أم صغــاًرا، وأيًّا كانــت خلفّيتهم، 

إلــى الُمشــاركِة فــي برامــج المتحف وأنشــطته.

ــادرات التــي أُطِْلقــت ســابًقا )ومنهــا برنامــج  فمــن خــال الُمب
تلــك  أو  المطبــوع(  فــي رأس مســقا والفــن  الفنّيــة  اإلقامــة 
التــي ســُتطْلَُق ِفــي الُمســتقبل، نــدأُب علــى تنفيــِذ مهمتنــا 
القاضيــة بجعــل الفــّن فــي متنــاول الجميــع، وذلَك قبــَل افتتاح 
المتحــف، عبــر التعاوِن عــن كثٍب مع المجتمعــات والحكومة 
ــة حــوَل الفنــون  ــى نشــر التوعّي والمؤسســات. هــذا ونرمــي إل
خــارَج نطــاِق مدينــة بيــروت، مــن خــال تبّنــي سياســة ثقافيــة 

قائمــة علــى الّامركزيــة.

نبــذة عــن الجمعّيــة الّلبنانّيــة لتعزيــز الفنــون وعرضهــا  
)APEAL(

 The Association( الجمعّية اللّبنانّية لتعزيز الفنون وعرضها
 for the Promotion and Exhibition of the Arts in
Lebanon( التي ُتعرُف أيًضا بالُمختصر األجنبي APEAL هي 
جمعّية ال تبغى الربح ُتعنى بالفّنانين اللّبنانّيين فُتسلّط الضوَء 
عليهــم وتمّدهــم بالتشــجيع الــّازم مــن خــال عــرض أعمالهم 
الفّنيــة خــارَج الحــدود المعهــودة وعلــى نطــاٍق أوســع. وتتعّدُد 
األهداف التي تســعى APEAL إلى بلوغها ولعّل أبرزها إنشــاء 
منّصــة مشــتركة وقطــٍب جــاذٍب خــاٍص باإلبــداع، وذلــك مــن 
خــال عــرِض مجموعاٍت مختــارة من أعمــاِل فّنانين موهوبين 

تنتمي إلى مجــال المرئّيات واألدب واألداء.

هذا وتســعى APEAL إلى أن تشــّكل صلَة وصٍل في الحوارات 
 APEAL ــن الحضــارات. وتضــّم ــرة بي ــة الدائ ــة الحيوّي الثقافّي
أعضــاًء لبنانّييــن وأفــراًدا مــن مختلــف أنحــاء العالــم، وهــي 
ــع إلــى إطــاق برامــج تبــادل الفّنانيــن بيــن لبنــان وغيــره  تتطلّ
مــن الــدول، وكذلــك بيــن الجامعــات واألكاديميــات الفّنّيــة. 
وتهتــّم APEAL بتأميــن منــٍح دراســّية للمواهــب الواعــدة، 
وبالُمســاهمة فــي إعــداد قّيميــن ومهنّييــن ُمدّربينليغدواعلى 
 APEAL قــدم المســاواةمع أقرانهــم فــي العالــم. ولّمــا شــّرعت

األبــواب هذه، ســاهمت في تمتين قدرة لبنــان الفّنّية، وحفظ 
النســيج الثقافّي الذي يســُم مجتمًعا يعّج بالحيــاة ويتطلّع إلى 

المســتقبل بعــَد أن خــرَج مــن صــراٍع مريــر.

للحصــوِل علــى مزيــٍد مــن المعلومــات، ُيمكنكــم زيــارة الموقــع 
www.apeal-lb.org  :االلكترونــي التالــي

َنبَذة عن ُزقاق
ســنا »ُزقــاق« فــي العــام 2006، وســَط هــرِج الصراعــاِت  أسَّ
ومرِجهــا وفــي خضِم حرٍب عاثــت خراًبا في لبنــان. وقد نبعت 
ــة ومــن إيمــاٍن راســٍخ  ــة ُملّح »ُزقــاق« مــن حاجــٍة فّنيــة ومهنّي
ــة وســيلًة تضمــُن العمــَل واالنخــراَط  ــار الُممارســة الفنّي باعتب
االجتماعّي. إذ نسعى جاهدين إلى أن يتخطّى االنخراط حدوَد 
الخطــاب وحســب، وذلك مــن خال إقامــة تدخاٍت مســرحية 
ُمباشــرة ضمــن المجتمعــات المهّمشــة، وإيــاء أهمّيــٍة ُقصــوى 
ُل محــّط جدٍل إن علــى الصعيد  لِلمــرأِة ولِقضايــا جنســانّية ُتشــكِّ
االجتماعــّي أو علــى الصعيد القانونّي، باإلضافة إلى العمل عن 
كثــٍب مــع األطفاِل والّشــباِب والُمهّجرين. ِفــي َرصيِد »ُزقاق« 
اليــوَم خبــرٌة تفوُق التســَع ســنواٍت في العمِل مــع المجتمعات 
المهّمشــة علــى امتــداد األراضــي اللّبنانّيــة، األمر الــذي خّولها 
وضــَع ُمقاربــٍة خاّصــة تتعلـّـُق  بالمســرح العاجــي والتدخــات 
النفّســّية االجتماعّيــة كمــا َخّولَهــا ُممارســة الثقافــة والمســرح 

علــى اعتبارهمــا حاجــًة فردّيــة َوَجماِعّيــة ال غًنــى عنهــا.



ــون  ــر الفن ــة لتطوي ــة الّلبنانّي ــج: الجمعّي ــداُد البرام إع
ــاق«  ــا« / »ُزق ــن »بم ــروت الف ــف بي ــا / متح وعرضه

التوعّيــِة  َمشــروَعا  حَصــَدُه  الــّذي  الباِهــِر  الّنَجــاِح  إثــر 
اللّبنانّيــُة لتطويــِر  اللّــذان نظّمتهمــا الجمعّيــُة  المجتمعّيــِة 
فــي رأس  الفّنّيــة  أْي مشــروع اإلقامــة  الفنــوِن وعرِضهــا، 
مســقا ومشــروع الفــن المطبــوع، تلّقــت الجمعّيــُة دعــوًة من 
جمعَيــِة اســتوديوكور/ آرت إلــى تولـّـي إدارة ُكلٍّ ِمــَن برنامــِج 
التوعيــة المجتمعّيــة والّصــَدى الّصامــت، وهــو عبــارٌة عــن 
ــُق بالّتاريــخ وعلــم  معــرٍض ُيســلُِّط الَضــوَء علــى مفاهيــم تتعلّ
ُتِقيــُم جمعّيــة اســتوديوكور/ آرت علــى المعــرِض  اآلثــاِر. 
آنــِف الّذكــِر وُتنظُِّمــُه فــي متحــف بعلبــك األثــرّي وقلعِتهــا 
مــن 17 أيلــول/ ســبتمبر إلــى 17 تشــرين األّول/ أكتوبــر مــن 
العــام 2016. ففــي الواقــع، ُتِقيــُم كارينــا حلــو علــى المعــرض 
الــذي يكِشــُف الّنقــاَب عــن أعمــاٍل تحمــل توقيــع كّل مــن 
زيــاد عنتــر ودانيــكا داكيــك ولــوران غراســو وســوزان هيلــر 
وتيو ميرســيه ومروان رشماوي وآي وي وي وباوال يعقوب 
وســنتيا زافيــن. ونظــًرا إلــى كــوِن الجمعّيــِة شــريًكا فاِعــًا فــي 
ــادة فــي مــا يخــّص البرامــج  المعــرض، فســَتتولّى زمــام القي

ــك.  ــي بعلب ــي ف ــّدة إلشــراِك المجتمــع المحل الُمع
 

ولقــّد أَوكَل كلٌّ مــن متحــف »بمــا« والجمعّيــة اللّبنانّية لتطوير 
الفنــوِن وعرِضهاالفرقة المســرحّيَة والجمعيــة الثقافّية »زقاق« 
َذ  ورشــة عمٍل مســرحية تشاُرِكيٍَّة تتمحوُر حوَل  َر وُتنفِّ أن ُتَحضِّ

مســائل تتعلّق بالتُّراث والّتاريــِخ والهوّيِة. 

وقــد ُوِضــَع البرنامــُج علــى نحــٍو يؤّمــن إشــراَك أفــراِد المجتمــِع 
ــِن، وهــَو يرمــي إلــى التوعيــة حــول  البعلبِكــّي مــن كبــاِر السِّ
ــُع ِبهمــا هــذه  ــِن تتمّت ــِم اللّذي ــراث الَقيِّ ــة َوالّت ــة الثقافّي األهمّي
المنطقــة األثرّيــة( ويتطلّــُع إلــى إقامــِة حــواٍر بيــن األجيــاِل 
المتفاوتــِة ضمــن المجتمــِع المحلّــي. ويصــّب هــذا التعــاون 
فــي صلــِب مهّمــة الجمعّيــة اللّبنانّيــة لتطوير الفنــون وعرضها 
ومتحــف »بمــا« التــي تقــوُم علــى إتاحــِة الفــّن المعاصــر أمــاَم 
مختلــف المجتمعــات علــى امتــداد األراضــي اللّبنانّيــة وعلــى 
دعــم الجمعّيــات الفّنّيــة المحلّيــة غيــر الّربحّيــة. ويلتــزُم كلٌّ 
مــن متحــِف »بمــا« والجمعّيــة و«زقــاق« بالَمْبــَدِإ القاِئــِل ِبــإّن 
الفــّن الُمعاصــر، بمــا فيــِه المســرح، ُيعــدُّ َســِبيًا أساســيًّا ُتمكــُن 
َعْبــَرُه إعــادُة قولبــِة العاقــِة القائمِة بيــن المجتمعــات المحلّية 

مــن جهــة والحّيــِز العــاّم الثقافــّي مــن جهــة أخــرى.

وسيكتِشــُف ميّســرو البرنامــج والُمشــتركون فيــِه علــى حــدٍّ 
ســواء الّثــراَت الّفنّي والثقافــي الذي تعبُق ِبِه مدينة الّشــمس، 

وذلك مع األخذ في عين االعتبار واقعها الثقافي واالجتماعي 
المعاصــر ابتــداًء مــن تاريخهــا الغابــِر مــروًرا ِبدبَكِتها الشــعبّية 
المحلّية وتقاليدها الّشــعرّية وصواًل إلى مهرجاناتها الّشــهيرة.

تمتــّد حلقــات العمــل التفاعليــة علــى شــهٍر مــن الّزمــن وترتكــُز 
علــى تماريــن التمثيــِل واالرتجــال، وهــي تعمل مع الُمشــاركين 
علــى  تقنياِتهــم فــي  تأليــف القّصــص وســردها وغيرهــا مــن 
المهــارات المطلوبــة إلعــداد عمــٍل مســرحّي وإنتاجــه. وُيخَتتُم 
المشــروُع بمســرحّيٍة مفتوحــٍة أمــاَم الجمهــوِر الوافــد مــن 

المنطقــِة والجــواِر وأبعــد لاســتمتاع بالعــرض.

ســيتولّى كّل مــن هشــام عدنــان وكريســتال خضر ادارة ورشــة 
العمــل التــي تتــوّزُع على 7 جلســات عمــل، تســتغرُق واحدُتها 
ــام 6 و7  ــك أَّي ــي بعلب ــرا ف ــدق بالمي ــي فن ــاُم ف 6 ســاعات، وُتق
و8 و12 و13 و14 و15 تشــرين األّول/ أكتوبــر حيــث تختتــم 
الورشــة بعــرض مســرحي مفتــوح أمــام الجمهــور فــي معبــد 

باخــوس فــي بعلبــك.

ــة لتطويــر الفنــون وعرضهــا برنامــَج  ــة اللّبنانّي َســُتوثُِّق الجمعّي
التوعيــة المجتمعّيــة الُمقــام فــي بعلبــك، وذلــك مــن خــال 
تصويــر حلقــات العمــل والعــرض المســرحي الختامــّي. هــذا 
ــز جائــزة تيــدي لعــام 2014،  وســيقوُم الُمخــرج اللّبنانــي الحائ
ــٍر  ــِة أث ــٍم وثائقــّي موجــٍز ليكــوَن بمثاب روي ديــب، بإعــداِد فيل
َبــاٍق ُيَخلِّــُد مشــروًعا قائًما على سلســلٍة من الّنــدواِت الُمؤقتة. 
ــاِت العمــِل المســرحّيِة  ــَل حلق ــم فمــن شــأنه أن ُيكّم ــا الفيل أّم
واألعمــاِل األدائّيــة لجهــة التعبيــر الفّنــي وعاقاِتِه المتشــابكِة 

بيــن الفيلــم والمســرح.

نبذة عن بيروت متحف الفن »بما«
بمــا هــو متحــٌف جديــٌد ُيفتــرُض ِافتتاُحــُه فــي بيــروت بحلــول 
العــام 2020. فهــو ُيعتبــُر صرًحــا ثقافيًّا ُيســلُّط الّضــوَء على الفن 
الُمعاصــر والحديــث النابــع مــن لبنــان ومــن المنطقــِة، فُيِذيــُع 
ِصيــَت الفّناِنيــَن اللّبنانّييــن، أينمــا كانــوا. هــذا وســيندمج 
المتحف مع المجتمعات على تعّدديتها وسيســتقبل البرامَج 
التثقيفّيــة والتعليمّيــة، وذلــك فــي ســبيل بنــاء مجتمــٍع مدنــّي 
معِنيٍّ بالفنون. وَســَيحَتِضُن المتحُف باقًة واسعة من األعمال 
الفنّيــة المعاصــرة والحديثــة التــي تحمــُل توقيــَع طيــٍف كبيــٍر 
مــن الفّنانيــن. إذ ســُيَولُِّف المتحــُف مــا بيــن وجهــات الّنظــر 
ــٍة  الُمختلفــة َوسَيْســتحِدُث فرًصــا آيلــة إلــى إنتــاج أعمــاٍل فنّي
ُل المتحــُف منّصــة أساســّية إقِليمّيــة  جديــدٍة. هــذا وسُيشــكِّ
ِبُبْعــٍد َدولـِـّي، كمــا أنـّـُه َسُيرِســَي المتحــُف أُســَس الحــوار، وذلك 


