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 المحادثات بشأن الفنون

 حديث مع هاينر جوبِّلز

 كوذلعالمية هاينر جوبِّلز إلى القاهرة  ذو شهرة والملحنمسرحي ال دعا معهد جوته

)المحادثات بشأن الفنون( المنظَّمة من  "Arts Talks"في إطار سلسلة المناقشات 

 .وجاليري تاون هاوس EUNICقبل شبكة 

أبريل  ۱۹يقدم جوبِّلز أعماله على مسرح روابط بالقاهرة وذلك يوم األحد الموافق 

 مساء، ثم يتجاذب أطراف النقاش مع الجمهور. ۷في الساعة 

 

 نبذة عن هاينر جوبِّلز

 

يعرض  EUNICفي إطار مشروع شبكة 

المخرج األلماني والملحن الشهير هاينر 

مختارات من ( ۱۹٥۲جوبِّلز )مولود عام 

أعماله وكذا المشروعات التي نفَّذها في 

إطار مهرجان رور ترينالي، ليتجاذب فيما بعد 

أطراف النقاش مع الجمهور حول تلك 

 األعمال.

يعد جوبِّلز واحدًا من أبرز ممثلي المشهد 

وسيقى الجاز المعاصر للمسرح وم

والموسيقى الحديثة، وتولَّى رئاسة مهرجان 

 .۲۰۱٤و ۲۰۱۲رور ترينالي بين عامي 

 

وقد عُرِضَت حفالته الموسيقية األدائية وأعماله المسرحية في إطار أكبر وأهم المهرجانات 

الموسيقية والمسرحية للفنون المعاصر في جميع أنحاء العالم. كما تولَّت شركة "ريكوردي" 

 بميونخ إنتاج األلحان الموسيقية التي أعدها للفرق وكبرى األوركسترات. 

 

بلوزان في  "Théâtre de Vidy"حية والتي يطورها على مسرح إلى جانب عروضه المسر

سويسرا، الزال جوبِّلز يؤلف األلحان الموسيقية لعدة جهات من بينها "فرقة مودرن" 

(Ensemble Modern) . 

 

أستاذًا بـ "معهد الدراسات المسرحية التطبيقية" التابع  ۱۹۹۹يعمل هاينر جوبِّلز منذ عام 

ليرأس "أكاديمية هيسن  ۲۰۰٦في جيسن. واختير في عام  لجامعة يوستوس ليبيش

 المسرحية". 

 . ۲۰۱٤-۲۰۱۲إضافة إلى كونه مديرًا فنيًا لمهرجان رور ترينالي في الفترة بين عامي 

 

 جائزة عن أعماله من بينها جائزة ۳٥وقد حصل هاينر جوبِّلز حتى اآلن على 

 "New Theatrical Realities"  .الحقائق المسرحية الحديثة( ورُشح مرتين لجائزة جرامي( 
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 مهرجان رور ترينالي:
 

هو مهرجان للفنون يعقد في منطقة الرور. ويعرض في كل صيف أعمااًل من المسرح 

الموسيقي والدراما والرقص والتركيبات الفنية والحفالت الموسيقية وذلك على مدى ستة 

 ۲٦أغسطس و ۱٤في الفترة بين  ۲۰۱٥ان رور عقد في عام أسابيع. جدير بالذكر أن مهرج

 سبتمبر.

 

 

 

 عرض تقديمي متبوع بمناقشة 

 ، الساعة السابعة مساءً ٢٠١٥\٤\١۹

 شارع النبرواي )من شارع شمبليون(، وسط القاهرة ۱۰مسرح روابط، 

 اإلنجليزية وترجمة فورية إلى اللغة العربية

 الدخول مجانًا

 

 

 

 روابط حول الموضوع:
 

  /http://www.heinergoebbels.com :الموقع الرئيسي لهاينر جوبِّلز

  http://www.goethe.de/ins/eg/kai/ver/de14220459v.htm :المحادثات بشأن الفنون

  /https://www.ruhrtriennale.de :مهرجان رور ترينالي
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