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 المسرحيين للمخرجين المتوّسطي المختبر إطالق

 بيروت في األميركية الجامعة في 

 

المختبر المتوّسطي للمخرجين المسرحيين وهو مختبر   (AUB)أُطلق اليوم في الجامعة األميركية في بيروت

 .1995شقيق لمختبر مركز لينكولن للمخرجين المسرحيين في نيويورك الذي أسسته آن كاتانيو في العام 

 

يستمرُّ عشرة أيام ويُقام في كنف مبادرة المسرح ودائرة   DLMوالمختبر المتوّسطي للمخرجين المسرحيين

خ الفنون، في الجامعة األميركية في بيروت. ويهدف إلى استحضار أصوات دول البحر الفنون الجميلة وتاري

المتوسط على المستوى الفني وإنشاء ُملتقى للمديرين من جميع أنحاء العالم لتبادل المعرفة واألفكار 

  .والتواصل مع التراث الفني والدرامي لمنطقة البحر األبيض المتوسط

 

يجمع المختبر المتوّسطي للمخرجين المسرحيين مخرجين في منتصف العمر وفي حلقته األولى هذه، 

الوظيفي من الواليات المتحدة وكندا وأستراليا وألمانيا وفرنسا واليونان واألردن وليتوانيا وصربيا وروسيا 

في برنامج رائع سيتضّمن ورش عمل، وجلسات مشتركة، وبروفات، ومناقشات مع كبار الفنانين الضيوف 

جميع أنحاء البحر األبيض المتوسط. وسيرّكز المختبر على استكشاف منطقة المتوسط كمصدر للمواضيع  من

 والقصص والتقاليد المسرحية وعلى استكشاف المنطقة ككيان فني وليس سياسي فقط.

  

توجيهية وتتولى سحر عساف من الجامعة األميركية في بيروت قيادة المختبر كمديرة فنية مع أعضاء اللجنة ال

أنيتا كابوسيزي من اليونان، وخوان كارلوس مارتيل بايود من إسبانيا، ومحمد بني هاني من األردن، وليزا 

نافا من إيطاليا. وبعد االطالق في بيروت، سيجول المختبر المتوّسطي للمخرجين المسرحيين حول مدن 

 البحر المتوسط في السنوات المقبلة.
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 :بيروت في األميركية الجامعة في اإلعالم بمكتب االتصال الرجاء المعلومات، من لمزيد
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 العالي للتعليم الليبرالي األميركي التعليمي النظام وتعتمد 1866 العام في بيروت في األميركية الجامعة تأسست
 من تتكون تعليمية هيئة تضم تدريسية، بحثية جامعة وهي. وممارساتها ومعاييرها التعليمية لفلسفتها كنموذج

 120 من أكثر حاليا   الجامعة تقّدم. وطالبة طالب 9,100 حوالي يضم طالبيا   وجسما   عضو 900 من أكثر
 طبيا   تعليما   توفّر كما. الطب في والدكتوراه والدكتوراه، والماجيستر، البكالوريوس، على للحصول برنامج
 .سريرا   420  فيه مستشفى   يضم الذي الطبي مركزها في وتدريبا  

 
 

 
 

 
 

Website:           www.aub.edu.lb 
Facebook:         http://www.facebook.com/aub.edu.lb 
Twitter:             http://twitter.com/AUB_Lebanon 
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