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 بيان صحفي
 

 الساعة الثامنة والنصف مساء 7107أيلول سبتمبر  72الخميس في 

ينجح لسوء الحظ في تسوية النزاع الكامن على لبنان ضمير الكون وسيتزعزع العالم بأسره في أعماقه إن لم سيكون "

 (8491ميشال شيحا ـ كاتب لبناني ) أبوابنا".

 

 سفارة لبنان في باريس                                           الدائرة السادسة عشرة         بلدية قصر 

 تقدمان

 في افتتاح أسبوع لبنان في الدائرة السادسة عشرة

 

 لميا صفي الدين

 هاوفرقت

 

 لبنان في البال
http://www.youtube.com/watch?v=fK-wEWD0ewg 

 مع

 دومينيك البيير:  ضاءةأإلل  : نينا سو قاءلأإل )غناء ـ عود ـ قانون ـ دف( فرقة أصيل

 فرقة لميا صفي الدين : الرقص

 لفيروز ومارسيل خليفة وزياد الرحبانيية ومعاصرة راثلبنانية تع أغاني اقإيعلى 

 : قصائد ونصوص وقع  على و

 خليل جبران ـ جورج شحاده ـ ناديا التويني ـ محمود درويش ـ ميشال قصير ـ أمين معلوفجبران 

 

 عشرة قصر بلدية الدائرة السادسةت في قاعة االحتفاال

71 Av Henri Martin 75116 Paris 
M° 9 Rue de la Pompe 

 

 يلي العرض حفلة كوكتيل لبناني

 للصحافة ما عدا كافةمحجوزة  أألماكن

  .aicoo@wandoo.frيرجى من الصحافيين حجز اماكنهم 

mailto:aicoo@wandoo.fr
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في البال" رحلة حقيقية لشعر الجسد من خالل التعددية الثقافية حيث يصبح الرقص  لبنان" "عرض لميا
 تعبيرا عن التالقي والتبادل البناءين."

 

يؤكد عمل لميا صفي الدين وفرقتها عودة التيار الجبراني إلى الفن 
 الشرق األوسط العربي وهو استمرار لعمل فيروز والرحابنة."

 

الذاكرة لعرض صلة بين الحقيقة والخيال و"يشكل ا:  مقاربة للبنان

وهي التي ما برح اللبنانيون منغمسين  ضمنيوالحرب بشكل  الجماعية

 ىالتوتر عل نقاطو تقاربنقاط ال فيحركة مستمرة وتطور في طياتها...  

 ...حد سواء

 ميزة للمقاربة  على لميا صفي الدين فكتع ...ستبقى بيروت دائما بيروت

يتعلق  فريدا يئاش هارابتكاب ةالعالمي اتلرقصا في ةبنانيالخصوصية الل أو

إلى  بل الجسدنا، إلى لغتنا، إلى حياتنا اليومية نظرتنا إلى ببثقافتنا و

 ية." لكونهويتنا ا
 http://www.youtube.com/watch?v=fK-wEWD0ewg فيديو شريط

 

 

  لميا صفي الدين مصممة رقص

 
 ". )أوغيست رودان(واصلهيالماضي بل  لقنيينبض بالحياة ال  الذي"إن الفن 

 

  في آن معا، الحداثة المعاصرة تطلباأكثر و أصالة تقاليد الرقص العربي أكثر في بفضل أسلوبها المتجذر

   .ة المختلفة في فرنساالعالمي اتالرقصفي مجال  اابتكار المصممين أكثر من لميا صفي الدين دون شك عد  ت

  

رحلة في ":  أخرجت العديد من االستعراضات في مختلف أنحاء العالم منهالميا صفي الدين و صممت 

، جسد"الخ ا"صر، "على طريق الحرير" ، " أحالم من الشرق والغرب"،"السفر""، شاعرية الجسد

  "من أفريقيا إلى الشرق، "ليليت" ، "لبنان في البال"...
 

مسرح  ،لو كافي دو ال دانسفي باريس،   يتكالزينصاالت مرموقة موهبتها في ب أطلت، 8441العام  ذمن

 مسرح، بول ايلويار مسرح، لو شابادا، النيو مورنينغ ،معهد العالم العربي ،اليونسكو ،إيدوار السابع

إيطاليا وبلجيكا ودول أميركا  لبنان ودول أخرى منها ألمانيا وفي  مونوومسرح  وقاعة السفراء المدينة

 الالتينية.

 

، مرسيل خليفة، فانيسا ريديغريفالمسرحية باالشتراك مع مشاهير الفنانين مثل  قدمت بعض العروض 

 ...، سعاد ماسيصافي بوتيلال، ابد عازريةع ،آالن باشونغ

 

القناة ، ومز  ا على عروضه بثتشهرة. فقد لميا صفي الدين من أكثر الوجوه العربية المعاصرة  تعد  

قناة )برامج ثقافية(،  الجزيرة، أم بيسي، )إذاعة وتلفزيونات عربية(ارت، ، الخامسة، 6أم ، الثانية

 (...البرازيل) وكواتر

 

من  شرفأعضاء  التي تضم   أسست لميا صفي الدين "جمعية تناغم الثقافات الشرقية والغربية" )أيكو(

و ، فررنسيسكو دصالح ستيتيه، محمود درويش، فيليب كازال، خولس بوقرن، إيتل عدنانبينهم  

 ، ليس إال.يوسف شاهين ميراليا،

 

 



 3 

 المشاركون في رعاية العرض

 
 Blom Bank France 

 CAMED 

 Club du Ranelagh 

 Comité des Fêtes et des Œuvres 

Sociales du 16
e

 

 SODIMO  France 

  Noura مطعم نورا 

 المكتب السياحي اللبناني

    مقتطفات من الصحف
 

تعراضها جسر والمسرح مرسى ...عطاء عرضها مسعى لتعايش " لميا صفي الدين رقصها رحلة، إس
 أقطار يمثل الرقص فيها مفترق التبادل بينها."
      Les Saisons de la danseفصول الرقص )فرنسا(                                                                  

 
 معاصر" "مع لميا صفي الدين من الحق أن نتكلم عن رقص عربي

 Le Mondeلو موند                                                                                              

 
"هو جرح الوطن يتحول حركة جسد مع لميا صفيا الدين... لميا صفي الدين تسعى ألن تعيد للرقص 

 السفير                                                                   معناه".                                            
 

 النهار               أعطت الكالم لجسدها لكي يكون الراوي."لميا صفي الدين من كيميائية الخيال هي. ."..

على التراث أو  صحيح أن  لمياء مهتمة بالبحث ودراسة الرقص الشعبي لشعوب العالم، إال أن ها ال تعتمد"

الرقص الفولكلوري كمادة أساس في أعمالها. ما يشغلها هو إيجاد كيمياء خاصة تمزج بين القديم والحديث 

لتكوين صورة تعبيرية معاصرة من خالل اهتمامها بالرقص اإليحائي الذي يمنح المشاهد عبق الفن 

   األخبار ".نالتعبيري الحديث في القرن الواحد والعشري
 

 تشهادا
 

ي هو ذر في روحانية المشرق الذومشعا حقا غير أنه فن متج ورذتقدم لنا مهرجانا عالميا متعدد الج"...
ـ أديب والملق الثقافي لدى سفارة لبنان في  عبد هللا نعمان ي إليه كل إبداع يعود."ذبداية كل حضارة و ال

 باريس
 

 جان بيارج العالمين من خالل الرقص." في الحفاظ على تماز تالتي نجح وهي رسولة الغربشرق "لميا
 ، كاتب السيرة الذاتية لجبران خليل جبران. دحداح

  
  وقع قصائد شعراء لبنانيين وعرب "متموجة ومشعة على إيقاع موسيقى تراثية ومعاصرة لبنانية وعلى

لعيش في لبنان لتأجج في قلوب المشاهدين الحنين إلى التوحيد والعزم على اكبار، تعود لميا صفي الدين 
لبنان الذي ما برح موثوقا في قلب ماليين اللبنانيين والعرب برغم كافة الزالزل   السالم واألخوة والمحبة. 

    ." فاتن صفي الدين دو بيرالتي كادت تقضي على جميع األحالم واآلمال
 

 //:www.lelibanaucoeur.com/http عرضللمشاهدة موقع ا

www.cielamiasafieddine.com 

http://www.lelibanaucoeur.com/
http://www.cielamiasafieddine.com/
http://www.cielamiasafieddine.com/
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