
Zoukak Sidewalks Forum: Theater as Politics Beyond Discourse 
Beirut, October 4-11, 2014 
  
As part of Zoukak Sidewalks 2014 and with the support of the British Council, Zoukak Theater Company is 
holding a 1-week forum titled “Theatre as Politics Beyond Discourse” with international artists, to include a 
performance, workshops and a panel  discussion. The forum will engage   artists  and  experts  from  Lebanon, 
 Syria, Egypt and  Italy-UK  to  reflect  on  pressing  social and  political issues through the performing arts. 
  
Zoukak Sidewalks Forum aims  to  develop critical  thinking around  theater practice and its vital role in seizing 
and expressing  the political momentum without  falling into the traps of political opportunism. Theater today 
 faces  challenges as a result of the  recent  political changes  in  the  region. The new paradigms emerging from 
current ideologies and shifts in ethics are confronted with those that constitute contemporary culture. 
  
This forum will also grant the opportunity to create new and necessary networks between citizens, artists and 
thinkers in a period during which thought and responsibilities are being led by interest-based politics. 
  
Performance: "Happiness of a Little Family" 
by Mohamed Shafik and company (Egypt) 
Saturday and Sunday October  4-5, 2014 
8:30PM at Monnot Theater 
Using  prevailing  views  from  contemporary  Egyptian 
 society, Mohamed  Shafik argues  that  the whole  human 
 being  is  a  cliché.  The  director  demonstrates  that 
 experiences  from  the  past influence  the  present,  as  well 
 as  the  future.  As  the  world  is  experiencing  a  huge  level 
 of change on different perspectives, it is time to overcome 
existing borders, to reach a better future. Nowadays, surviving 
is within itself a creation. 
Tickets: LBP 20,000  
  
Workshop: "The Monkey Fish Approach to Dance" 
By Mohamed Shafik and company (Egypt) 
Saturday and Sunday October  4-5, 2014 
10:00AM-5:00PM at Zoukak Studio, Furn el Chebbak 
The  monkey  fish  approach  is  a  hybrid  technique  that 
 combines  the  powerful  ground  based movements  of  the 
monkey and  the agility and  fluidity  of a  fish  in water. The 
 participants will focus on  a  freeing  dance  that  is  based  on 
developing  instinctive  movement,  and  that  is  also highly 
challenging  to perform; making it  the ideal  technique  to 
develop all  the skills of a good dancer including strength, 
agility, speed and grounding. 
Participation  fees:  LBP 100,000 per participant  
  
  



 
Workshop: The Space as a Dramaturgical Driver 
By Andrea Cusumano (Italy-UK) 
Friday October 10 (3:30PM-8:30PM) 
and Saturday October 11 (10:00AM- 5:00PM) 
Zoukak Studio, Furn El Chebbak 
This  workshop  uses  space  as  a  form  of  constraint,  and 
 therefore  as  a  means  for  controlling human  interaction 
 and  narratives.  The  participants  will  be  asked  to  work  in 
 small  groups  to explore ways in which  these  spatial 
constraints may be applied  to  some aspects of  the city of 
Beirut, later developing into individual projects. The workshop 
will also include a short lecture and final sharing session. 
Participation fees: LBP 100,000 per participant  
 
Note: Participants who wish to register for both workshops by Mohamed Shafik and Andrea Cusumano, can 
benefit from a special package: LBP 150,000 per participant (instead of LBP 200,000) 
  
Panel Discussion: Death and Theater  
Between reality and the stage - interpretation, representation and implication 
With Andrea Cusumano (UK/IT), Marie Elias (SY), Hanan Kassab (SY), Abdallah Kafri (SY), Marwan Bizri 
(Lebanon), and Zoukak (LB)  
Wednesday October 8, 4:00-7:00PM  
and Thursday October 9, 4:00-8:00PM  
Dawawine, Gemmayzeh  
Over 2 days, theater makers and thinkers will engage in a panel discussion around the theme of death and 
theater. Death is one of the most tackled and the most inspiring subjects in theater making. It will  be  analyzed  in 
 relation to history, media and political discourses.  The  panel will address this  theme  under  four axes: 
Anthropology of death and  theater – The evolution of death in  theater thought  – Death in Arab Theater – and 
Death as an action on stage. The  panel  proposes  that research around the  relationship  of death  and theater is 
 urgent in our  present reality where political  agendas  impose themselves  through  violent exclusion and 
termination. It is also of utmost importance to explore this theme in light of the permanent state of conflict we are 
witnessing and living; between despair and the will to live, between action and setback, between the power of 
political and social change, and social regression or loss of hope. Under these circumstances, media practices 
have crossed all limits in dealing with the values  of  life  and  death.  What  position  does  theater  take  today on 
the intellectual  and philosophical levels, and with regards to its political role within society? 
Free entrance 
  
Conference:  
"Theatre as Politics Beyond Discourse" 
Tuesday October 6, 8:00PM 
Conference Hall - Institute Français 
Paul Rondin the deputy director of Avignon Festival will visit 
Zoukak within Zoukak Sidewalks Forum and hold a conference 
around political thought in theater today. Rondin will also 
discuss the trappings of intercultural theater programming and 
the place of Arab theater within the Avignon Festival. 
Live interpretation (French to Arabic) 
Free entrance 

 
For info: Alexis Baghdadi 70-910339, alexis@zoukak.org 



 
 الخطاب ما بعدالمسرح كسياسة : منتدى أرصفة زقاق

 4114 تشرين األول 11-4بيروت 
  

تشرين الثاني أكتوبر مع فنانين  11إلى  4لمّدة أسبوع من " الخطاب ما بعدالمسرح كسياسة "بعنوان  الفكري الفّني منتدىالتقيم فرقة زقاق 
 عرض مسرحي  منتدىال سيتضمن .وبدعم من المجلس الثقافي البريطاني 4114عام لأرصفة زقاق  عالميين ضمن فعاليات مهرجانومختّصين 

من  ملّحة في قضايا اجتماعية وسياسية للبحثفنانين وخبراء من لبنان وسوريا ومصر والمملكة المتحدة يشارك فيها عمل وحلقة نقاش اترشوو
 . خالل فنون العرض

 
 ةالزخم السياسي بلحظات اإلحاطةودورها الحيوي في  يةممارسة المسرحالتطوير الفكر النقدي حول  المساهمة في زقاق إلىأرصفة منتدى يهدف 

تحديات نتيجة التغيرات المسرح اليوم يواجه . المفرطة الذاتّية نزق الغرق في أواالنتهازية السياسية  أفخاخمن دون الوقوع في  هاوالتعبير عن
 المدنية الحقوق) الثقافة المعاصرةأليديولوجيات واألخالق مع تلك التي تشكل ا في التغييرات هذه جهتتوا حيث ة في المنطقةحديثالسياسية ال

 . (وسواها والديمقراطية
  

 والفّنانين المواطنين بين ضرورّية كانت لطالما خلق شبكات في ويساهم الفنانين، بين جديدة روابط لخلقسوف يمنح هذا المنتدى أيضا فرصة 
 .والمسؤولّية الفكر في عّدة على مستويات السياسي الجغرافي اتجاهنا تحدد التي هي المصالح تقودها التي السياسات حيث عصر في والمفّكرين،

 
  سعادة عائلة صغيرة: عرض

  (مصر)من تأليف محمد شفيق 
 (مساء   1::0)تشرين األول أكتوبر  5-4يومي السبت واألحد 

  مسرح مونو
 أن محمد شفيق يرى المعاصر، المصري المجتمع في سائد هو ما تقديم خالل من

تجارب  بحكم المخرج، سيعرض. كليشيهات محض هو بكليته البشري الكائن
 في تغييرات من العالم يشهد وكما. والمستقبل الحاضر حياة الماضي وخبرات

بين  ما المصطنعة والحدود القيود على للتغلب األوان آن فقد النظر وجهات جميع
 عمالا  الهالك من النجاة يعتبر االيام هذه في. مستقبل أفضل وصوال إلى الشعوب
 ووضعها أمامنا الماضي خالصات إستحضار على القدرة إمتالكنا فبمجّرد خاّلقا،
. الكليشيهات هذه تخوض غمار وخطواتنا المستقبل، إلى وصوالا  تخّطيها بهدف
 نصل إلى كي جديد من الماضي بناء علينا بأنّ  اإليمان تمام مؤمنين ذلك يجعلنا

  .المستقبل
  .ل.ل 41111: سعر البطاقة

 

  
 

  معاصر رقص – القرد السمكة طريقة: ورشة عمل
 (مصر)مع محمد شفيق 

 تشرين األول أكتوبر 5-4يومي السبت واألحد 
ا حتي  11:11  مساء   5:11صباح 

  استديو زقاق، فرن الشباك
 حركة بين ما يخلط هجين أسلوب خلق الرقص في القرد السمكة فكرة من يقصد
 رقصة محررة تقديم الهدف .الماء في السمكة ورشاقة األرض على القوية القرد
 لتطوير األمثل األسلوب يجعلها مما األداء، الصعبة الغريزية الحركات على تعتمد
والسرعة  والرشاقة القوة فيها بما المحترف بالراقص الخاصة المهارات كل

 .والثبات
  .ل.ل 111111: رسم المشاركة

  
 
 



 
 

مع اندريا  "دراماتورجي الفضاء كمحّرك: "ورشة عمل |أرصفة زقاق 
 المملكة المّتحدة/إيطاليا -كوسومانو 

تشرين األول  11والسبت ( مساء   1::0إلى  1:::)تشرين األول  11الجمعة 
ا حتي  11:11)  (مساء   5:11صباح 

  الشباكاستديو زقاق، فرن 
 على للسيطرة كوسيلة وبالتالي القيد، أشكال من كشكل الفضاء الورشة هذ تستخدم
 في مجموعات العمل المشاركين من سيطلب. والروايات اإلنسان بين التفاعل
 بضعة على المكانية القيود تلك تطبيق بها يمكن التي السبل الستكشاف صغيرة
ستتضمن ورشة  .فردية مشاريع في الحقاا  وبلورتها بيروت، مدينة من جوانب

 العمل أيضا محاضرة قصيرة وجلسة مشاركة ختامية
 .ل.ل 111111: رسم المشاركة

 
 

  .ل.ل 151111: رسم المشاركة .ضيمكن للراغبين في المشاركة في ورشتي العمل االستفادة من سعر مخف    :مالحظة
  

 الموت والمسرح: حلقة نقاش
 تفسير وتصوير وتضمين -بين الواقع والمرحلة 
، (لبنان)، مروان بزري (سوريا)، عبد هللا الكفري (سوريا) ، حنان قصاب(سوريا)، ماري الياس (ايطاليا/المملكة المتحد)مع أندريا كوسومانو 

 (لبنان)وزقاق 
 (مساء   0:11 - 4:11)تشرين األول  9الخميس ( مساء   0:11 - 4:11)تشرين األول  0األربعاء 
 دواوين، الصيفي، بيروتمكتبة 
 هذا وتحليل تفكيك على هذه النقاش حلقة ستعمل. والمسرح الموت موضوع حول للنقّاش ومفّكرين مسرحيين الحلقة هذه تستضيف يومين، مدى على

 في التاريخّية عالقته من إنطالقاا  الموت مقاربة فسيتم والمسرحّية، اإلبداعّية للممارسات وإلهاما معالجة المواضيع أكثر من واحدا الموضوع باعتباره
 النقاش حلقة ستتطّرق. والسياسّية اإلجتماعية واألحداث السياسي والخطاب اإلعالم ووسائل المجتمع في دوره وكذلك والحركات الفنّية، المسرح
 الموت العربي، المسرح في الموت المسرحي، الفكر في الموت تطور والمسرح، الموت أنثروبولوجيا :محاور ضمن أربعة الموضوع هذا لمساءلة
 زمننا واقع في بالمسرح الموت عالقة حول والتفكير البحث في الملّحة للضرورة نظراا  المحاور تلك الحلقة هذه تتناول .المسرح خشبة على كفعل

 قيمتي مع الّتعاطي في الحدود كلّ  اإلعالمية ساتS الممار إجتازت وحيث واإللغاء، باإلقصاء السياسّية نفسها الطروحات تفرض حيث الحاضر،
 الّتغيير إرادة بين واإلنتكاس، الفعل بين والحياة، اليأس بين المتأرجح بواقعنا اليوم، المحيط الّدائم الجدليّ  ضعV الو ظلّ  وفي والموت، الحياة

 يمكن موقف أيّ . األمل وفقدان اإلجتماعي النكوص وبين واإلجتماعي السياسي
  .مجتمعه مع السياسّية وظيفته في موقعه يكمن وأين والفلسفّية، الفكرّية المستويات تلك على الوجود مع عالقته في اليوم أخذه للمسرح

  الدخول مجاني
  

 "المسرح كسياسة ما بعد الخطاب" :مؤتمر
 (مساء   0:11)تشرين األول  6الثالثاء 

 قاعة المؤتمرات في المعهد الثقافي الفرنسي
مدير مهرجان أفينيون، سيعطي محاضرة حول الفكر السياسي بول روندان، نائب 

. في المسرح المعاصر خالل زيارته لفرقة زقاق كجزء من المهرجان أرصفة زقاق
وسيناقش روندان أيضا البرمجة المسرحية ما بين الثقافات وسيتحدث عن مكان 

 .المسرح العربي في مهرجان افينيون
 ترجمة فورية إلى العربية متوفرة

  لدخول مجانيا

 
 alexis@zoukak.orgأو  01-9::911 أليكسي بغدادي: لمعرفة المزيد


