
Wilde Lieder Marx.Music 
 موسيقى.ماركسٍ–ٍ"وحشيةٍأغانٍ "

ابـقة لتـلحـيـنٍمـسـ ـيـةٍا  الـدول
 

022ٍكارلٍماركسٍ

ليبراليٍالمنحى،ٍٍا ٍمدينةٍتريرٍاأللمانية.ٍكانٍماركسٍتقدميفي8181ٍٍمايو/ٍأيار5ٍٍكارلٍماركسٍفيٍٍولد

ٍ ٍالراينيشىٍتسايتونجٍ)ٍالدكتوراهنيلهٍدرجةٍفأصدرٍبعد Rheinische Zeitungٍجريدة نياٍمدينةٍكولوٍمن(

ٍ ٍتاأللمانية، ٍما ٍٍرحظللٍعرضتوالتيٍسرعان ٍالبروسية. ٍجهاتٍالرقابة ٍقبل ٍمن ماركسٍنفسهٍٍرأىلذا

ٍالبالدٍبرفقةٍزوجتهٍجينيٍمرغما ٍ وقضاءٍباقيٍحياتهٍكالجئٍسياسيٍفيٍلندنٍدونٍجوازٍٍ،علىٍمغادرة

ٍوالٍجنسية.سفرٍ

ٍ

لهاٍأثرٍكبيرٍفيٍاألوضاعٍاالقتصاديةٍٍأنجمعٍماركسٍاألبحاثٍالفلسفيةٍبالدراساتٍاالقتصادية،ٍوأدركٍ

بأيٍٍلنٍيسمحالتفاوتٍفيٍأوضاعٍالملكيةٍماركسٍفيٍتحليلهٍأنٍٍوجداالجتماعيةٍوالذهنية.ٍٍظروفناٍديتحد

وبعولمةٍٍة؛ٍكماٍتنبأٍبدقةٍبماٍنعايشهٍاليومٍمنٍأزماتٍاقتصاديةٍدوريلعملٍالمغتربباإالٍشكلٍمنٍاألشكالٍ

ٍالب ٍئعضاحركة ٍدعا ٍالشيوعي". ٍٍ"البيان ٍفريدريكماركسٍالذيٍألفه ٍٍمع ٍٍيبروليتاري"إنغلز ٍبالد"الكل

ٍمنٍأجلٍالتغيي ٍأٍا ٍظنٍر،لالتحاد ٍٍتعريفٍالعمالنٍمنهما ٍٍيؤديسوفٍبوضعهم ٍعلىٍسيطرتهمإلىٍحتما 

ٍاإلنتاج ٍمنٍ،وسائل ٍيمكنهم ٍٍمما ٍحقا . ٍالحرة ٍوالحياة ٍالحر ٍالعمل ٍعام ٍماركسٍفي ٍكارل ،8111ٍتوفي

ٍأوٍتتكونٍدولٍقبلٍسنواتٍطويلةٍ ٍسياسيا ٍفيٍأيٍمكانٍفيٍالعالم تزعمٍأنٍتكتسبٍأحزابٍالعمالٍنفوذا 

ٍأفكاره.ٍإلىٍدهااستنا

ٍ

ٍتحتٍعنوانٍقصائدأثناءٍدراستهٍنشرٍماركسٍ ٍ(Wilde Lieder) "وحشيةٍأغانٍ "ا  ٍي ٍو؛ ٍرٍعب ٍلم عنٍأبدا 

منذٍذلكٍالحين،ٍحاولتٍأجيالٍعديدةٍ.ٍبعدهاٍقضاياٍجماليةأيٍفيٍٍيكادٍيتمعنٍلمثانية،ٍبلٍوبالشعرٍنفسهٍ

كيفٍتتمكنٍمنٍوصفٍذلك؟ٍوٍتحقيقكيفٍيتسنىٍللموسيقىٍمنٍالفنانينٍالمساهمةٍفيٍالتقدمٍاالجتماعي.ٍ

ٍ:للمشاركةٍفيٍكمندعوٍماركس،ٍمولدلٍالمئويةٍالثانيةذكرىٍالٍبمناسبةإليها؟ٍٍماركسالنتائجٍالتيٍتوصلٍ
ٍ

 

ٍالـدولـيـةٍالتـلحـيـنٍمـسـابـقة
ٍ

ٍهاعرضلٍ*هاومستقبلوأفكارهٍمنٍكتاباتٍماركسٍأوٍتتناولٍحياتهٍٍا ٍنٍمقتبسلحٍ ت ٍسوفٍيتمٍاختيارٍأعمالٍ

ٍ:التاليةثالثةٍ،ٍعلىٍأنٍتنتميٍاألعمالٍلواحدةٍمنٍالفئاتٍالومنحهاٍالجوائز

 
،ٍإيقاعٍآلةٍ،بيانوٍباصٍكالرينيت،/كالرينيتٍ،فلوت)ستةٍآالتٍٍبحدٍأقصىتضمٍٍموسيقيةٍفرقة .1

فاجوت،ٍ،ٍكالرينيت،ٍأبوا،ٍفلوت)سوبرانو،ٍأوٍأربعةٍعشرٍآلةٍ(ٍمعٍأوٍبدونٍلولتشيٍ،كمان

ٍمدةٍأقصىٍبحدٍ،باريتونمعٍأوٍبدونٍٍ(88888،ٍبيانو،ٍآلةٍإيقاع،ٍترومبون،ٍترومبيت،ٍكورنو

 .دقيقة٢١ٍ

/باصٍكالرينيت،ٍترومبيت،ٍآلةٍكالرينيتٍ،فلوتمعٍآلةٍموسيقيةٍ)ٍسوبرانوٍأوٍباريتونٍثنائي .2

 .ائقدق1ٍٍمدةٍأقصىٍبحد(،ٍلولتشيٍ،كمانإيقاع،ٍ

واإلذاعةٍفيٍ (hr2-kultur) هيسينٍواليةٍإلذاعةٍالثقافيةٍالقناةٍعبرٍللبثٍذاعياإلصوتٍالفنٍ .1

 .ائقدق81ٍٍمدةٍأقصىٍبحدٍعامة،الٍفعالياتوالٍالمعارض
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في مدينة ترير )ألمانيا(. أما  8102في األول والثاني من سبتمبر/أيلول  م العروض األولىسوف ُتَقا

م فسوف العروض الالحقة   )إنجلترا(.نغهام برمفي مدينة ُتَقدَّ

 

 lieder–bcmg.org.uk/wilde: برجاء االطالع علىللمزيد من المعلومات ٍ*
 
 

 الماليةٍالجوائز

 
 
 
 
 

 
ٍشروطٍالمشاركة

ٍالمرسلةٍ ٍلألعمال ٍوفقا  ٍوذلك ٍمختلف، ٍبشكل ٍالمخصصة ٍالمالية ٍالجوائز ٍتقسيم ٍالتحكيم ٍللجنة يجوز

ٍللمشاركةٍفيٍالمسابقة.ٍت عتَبَرٍقراراتٍلجنةٍالتحكيمٍملِزمةٍوالٍيجوزٍالطعنٍالقانونيٍعليها.ٍ

ٍ

ٍالفائزين ٍالفائزاتعلى ٍالعرضٍاألولٍ/ ٍبحضور ٍلتقديمٍٍ،االلتزام ٍالالزمة ٍالمواد ٍبإتاحة ٍااللتزام وكذلك

والمزمعٍحدوثهٍ،ٍإعالنٍالفائزينٍبالجوائزفترةٍأقصاهاٍسبعةٍأيامٍبعدٍٍخاللفيٍالوقتٍالمناسبٍالعرضٍ

موافقةٍعلىٍمنه/ٍمنهاٍبالٍي عتبرٍاستالمٍالفنان/ٍالفنانةٍللجائزةٍإقرارا ٍ.2181ٍيوليو/ٍتموز21ٍٍتاريخٍحتىٍ

دونٍتحديدٍٍ(hr2-kultur)ٍالقناةٍالثقافيةٍإلذاعةٍواليةٍهيسينبثٍالعملٍالفنيٍالصوتيٍاإلذاعيٍمنٍخاللٍ

ٍتحصلٍالجمعيةٍ ٍكما ٍالزمنيةٍأوٍللمكان. علىٍالحقٍذاتهٍفيٍعرضٍاألعمالٍفيٍإطارٍهاٍوشركاؤللفترة

ٍالعامةٍ)دونٍرسومٍإضافية،ٍمعٍبالطبعٍالتسجيلٍلدىٍغيماٍ الجمعيةٍالمعنيةٍبحقوقٍٍ-GEMA–فعالياتها

ٍالعرضٍالموسيقيٍواالستنساخٍالميكانيكي(.

 
 

 

  فرقةٍموسيقية ثنائي فنٍالصوت

 الجائزة األولى آالف يورو 4 آالف يورو 3 ألف يورو

 الجائزة الثانية آالف يورو 3 ألفي يورو يورو 051

 الجائزة الثالثة ألفي يورو يوروألف  يورو 511

http://www.bcmg.org.uk/wilde-lieder
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 كيفيةٍالمشاركة

فيٍموعدٍأقصاهٍالتاسعةٍ،ٍعلىٍأنٍتصلٍلكترونيا ٍإوبالبريدٍٍنسخٍثالثاألعمالٍمنٍٍإرساليتعينٍللمشاركةٍ

معٍعدمٍالكشفٍعنٍهويةٍصاحبٍٍ،بريطانيا(لالصيفيٍتوقيتٍال)ب2181يونيو/ٍحزيران22ٍٍصباحٍيومٍ

ٍ ٍفقط ٍ)يتم ٍالبياناتٍالخاصةٍالعمل ٍيحتويٍعلى ٍالمظروفٍالذي ٍعلى ٍالموجود ٍذاته ٍبالرقم ٍالعمل تمييز

 (.والبريدٍاإللكترونيٍوالسيرةٍالذاتيةٍوصورةٍضوئيةبالملحن،ٍوهيٍاالسمٍوالعنوانٍورقمٍالهاتفٍ
 

 
ٍعنوانٍالمشاركة

 :للمشاركةٍالعنوانٍالبريدي 
Birmingham Contemporary Music Group 

CBSO Centre 

Berkley Street 

Birmingham  

B1 2LF  

United Kingdom 
 

Marx Call for Scoresٍ ٍيرجىٍوضعٍالعالمةٍالتاليةٍعلىٍمغلفٍالمشاركةٍالخاصٍبكم:

ٍ

 :العنوانٍاإللكترونيٍللمشاركة
scores@bcmg.org.uk 

 
 lieder–bcmg.org.uk/wilde :للمزيدٍمنٍالمعلوماتٍبرجاءٍاالطالعٍعلى

 
 

ٍالتحكيمٍلجنةٍأعضاء

Prof. Julian Anderson ٍ/ٍمدرسةٍغيلدهولٍزائر،ٍأستاذٍالتلحينٍوملحنٍنسرجوليانٍاندرٍوالبروفيس،

ٍفيٍلندن(Guildhall School of Music & Dramaٍ)للموسيقىٍوالتمثيلٍ

Prof. Carola Bauckholt ٍ/أستاذةٍالتلحينٍمعٍالتركيزٍعلىٍالمسرحٍرةٍكاروالٍباوكهولت،ٍوالبروفيس

 فيٍلينزٍ(Anton Bruckner Privatuniversität)ٍجامعةٍأنطونٍبروكنرٍالخاصةالموسيقيٍالمعاصر،ٍ

Prof. Stefan Fricke ٍ/فنٍالصوتٍلدىٍوٍالعشرينلقرنٍاتحريرٍموسيقىٍرٍشتيفانٍفريكى،ٍقسمٍوالبروفيس

ٍ(ٍفيٍفرانكفورتٍعلىٍنهرٍالماينhr2-kulturالقناةٍالثقافيةٍإلذاعةٍواليةٍهيسينٍ)

Prof. Franz Martin Olbrisch ٍ/رٍفرانسٍمارتينٍأولبريش،ٍأستاذٍالتلحين،ٍجامعةٍكارلٍمارياٍوالبروفيس

ٍفيٍدريسدنٍ(Hochschule für Musik Carl Maria von Weberٍ)ٍفونٍفيبرٍللموسيقى

Celeste Oram ٍ/ٍسيليستٍأورام،ٍنيوزيالندا/ٍجامعةٍكاليفورنيا(University of California)ٍٍفيٍسانٍدييغو

mailto:scores@bcmg.org.uk
http://www.bcmg.org.uk/wilde-lieder
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Stephan Meier ٍ/ٍشتيفانٍمايير،ٍالمديرٍالفني،ٍمجموعةٍبرمنغهامٍللموسيقىٍالمعاصرة(Birmingham 

Contemporary Music Group)ٍ
 
 
 تحتٍرعايةٍتريرفيٍمعرضٍذكرىٍكارلٍماركسٍٍيقام

 فالتر شتاينماير-الرئيس االتحادي الدكتور فرانك
ٍ

 

 الجهةٍالمنظمة
Verein zur Förderung des Jubiläumsprogramms des 

Karl Marx Jahres in Trier 

ٍجمعيةٍدعمٍبرنامجٍالذكرىٍلعامٍكارلٍماركسٍفيٍمدينةٍترير
c/o Rudolf Hahn 

 المسؤول:ٍالسيدٍرودولفٍهان
Breitfeldstr. 45 

D-66346 Püttlingen 

 

 بمشاركةٍمن
Karl Marx Ausstellungsgesellschaft mbH, Trier 

ذ.م.مش.ٍ–سٍفيٍتريرٍكمارشركةٍمعرضٍكارلٍ  
City of Trier 

 مدينةٍترير

Kammermusikalische Vereinigung Trier 

 جمعيةٍموسيقىٍالحجرةٍفيٍترير

Birmingham Contemporary Music Group  

 مجموعةٍبرمنغهامٍللموسيقىٍالمعاصرة

Hessischer Rundfunk (hr2–kultur, Redaktion Neue 

Musik/Klangkunst), Frankfurt am Main 

إذاعةٍواليةٍهيسينٍ)القناةٍالثقافية،ٍقسمٍتحريرٍموسيقىٍالقرنٍ

 العشرينٍوفنٍالصوت(ٍفيٍفرانكفورتٍعلىٍنهرٍالماين

 

 

 بدعمٍمن
Kulturstiftung des Bundes, Halle / Berlin ٍ

 مؤسسةٍالثقافيةٍاالتحاديةٍاأللمانية،ٍفيٍمدينتيٍهالىٍوبرلين
Stiftung Rheinland–Pfalz für Kulturٍ

 بفالزٍللثقافةٍ-مؤسسةٍواليةٍراينالند
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