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تحتضــن مدينــة الربــاط خــال الفتــرة الممتــدة مــا بيــن  21و 31يوليــوز الجــاري ،النســخة الســابعة مــن مهرجــان جــدار-
فن الشــارع.
وعلــى غــرار ســابقاتها ،ســتعرف الــدورة الحاليــة برنامجــا غنيــا وتنظيــم العديــد مــن األنشــطة بمشــاركة  12فنانــا مــن
 7بلــدان عبــر العالــم ،ورســم  9جداريــات بمختلــف أنحــاء الربــاط ،وجــدار جماعــي ،وتنظيــم ورشــة ســيريغرافيا (طباعــة
الشاشــة) ،ومعــرض فنــي.
وتتمثــل مهمــة جدار-فــن الشــارع الربــاط الــذي انطلــق ســنة  2015فــي وضــع الفــن بقلــب الفضــاء الحضــري ،حيــث ُيمكــن
رؤيتــه بــكل وضــوح ومناقشــته مــن لــدن الجميــع.
هــذه الفلســفة ،تــم تلخيصهــا بشــكل مقتضــب وتطبيقهــا بحذافيرهــا فــي الدورة الســابعة ،كُ ل ذلــك دون االنتقاص من
مبادئهــا التأسيســية ،المتمثلــة فــي إعطــاء صــوت للثقافــات الحضريــة بــكل تعبيراتهــا ،واالنفتــاح علــى اآلفــاق المغربيــة
«غيــر المســموعة» وتســليط الضــوء بطريقــة أكبــر علــى االلتزامــات الفنيــة.
وكمــا جــرت العــادة ،ســيعرف المهرجــان مشــاركة العديــد مــن األســماء المتميــزة بأعمالهــا الفنيــة ويتعلــق األمــر بــكل
مــن :إد أونــر ،ورضــى بودينــة ،وتيمــا ،وبوغــراف ،ومانولــو ميســا ،وجــوراس دوريــس ،وبانطونيــو ،وبرايــن بيونــغ ،وتــوون،
حيــث يعــد جدار-مهرجــان فــن الشــارع جمهــوره بالســفر عبــر  7بلــدان مــن خــال ريشــة كُ ل فنــان ،وذلــك مــا بيــن المغــرب
والســنغال ،وصــوال إلــى إســبانيا وجمهوريــة التشــيك مــرورا بالبرتغــال ثــم مــن كنــدا إلــى اليابان ،والواقع ،أننا سنكتشــف
العديــد مــن األماكــن غيــر المعروفــة ،وســنغوص فــي محيــط مــن الرمــوز واألشــكال واأللــوان.
ويرفــض مهرجــان جدار-فــن الشــارع الــذي ُيعــد أداة ترويجيــة بامتيــاز بفــن الشــارع خنــق المواهــب الصاعــدة ،لذلــك ،يتــم
ســنويا دعــوة مجموعــة مــن المواهــب الشــابة مــن أجــل اكتشــاف عالــم الجداريــات تحــت إشــراف أحــد األســماء الوازنــة فــي
المجــال ،وســيكون "الجــدار المشــترك" هــذه الســنة تحــت إشــراف الفنــان المغربي أيــوب عبيد المشــهور ب .NORMAL
وإلــى جانــب كُ ل مــا ســبق ،هنــاك محطــات بــارزة أخــرى فــي المهرجــان ،حيــث ســيتولى الفنــان المغربــي آدم بلعروشــية
رســم إحــدى الواجهــات الســتة لمتحــف محمــد الســادس للفــن الحديــث والمعاصــر فــي الربــاط ،مــن خــال قطعــة رائعــة
ســتم إنجازهــا علــى قمــاش مشــمع و ســتغطي الواجهــة المذكــورة.
وخالل النســخة الســابعة من جدار-مهرجان فن الشــارع الرباط ،ســيتم االحتفال بفن الســيريغرافيا  -الطباعة على الشاشــة
مــن خــال عــروض توضيحيــة وورش عمــل إبداعية مع الفنانة االســبانية جيما بيربينغير في معــرض .Atelier Ambigu
وتجــدر اإلشــارة إلــى أن مهرجــان فــن الشــارع ســيمتد علــى  10أيــام ،وســيتم خــال هــذه الفتــرة تنظيــم العديــد مــن
األنشــطة الفنيــة فــي مختلــف أحيــاء العاصمــة الربــاط ،والمتنوعــة مــا بيــن الجداريــات و اإلقامــات الفنيــة وورشــات العمــل،
إلــى جانــب معــرض وغيرهــا.
جدار-فــن الشــارع الربــاط هــو أكثــر مــن مجــرد حــدث يســعى إلــى شــد انتبــاه الــزوار والزائــرات ،بــل يتجــاوز األمــر إلــى
االحتفــال بفــن الشــارع والتواصــل الشــعبي.
ُيمكن تلخيص المهرجان في كلمة واحدة هي :االحتفال .احتفال في عاصمة األنوار للثقافة اإلفريقية.
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