Wilde Lieder Marx.Music

"أغانٍٍوحشية"ٍ–ٍموسيقى.ماركس
مـسـابـقة ٍ التـلحـيـن ٍ الـدولـيـة

كارلٍماركسٍٍ 022
ولد ٍكارلٍماركسٍفيٍٍ 5مايوٍ/أيارٍٍ 8181فيٍمدينةٍتريرٍاأللمانيةٍ.كانٍماركسٍتقدمياٍ ٍليبراليٍالمنحىٍ،
فأصدرٍبعدٍنيلهٍدرجةٍالدكتوراه ٍجريدةٍالراينيشىٍتسايتونجٍ(ٍ)Rheinische Zeitungمن ٍمدينةٍكولونياٍ
األلمانيةٍ ،والتي ٍسرعان ٍما ٍتعرضت ٍللحظر ٍمن ٍقبل ٍجهات ٍالرقابة ٍالبروسيةٍ .لذا ٍرأى ٍماركس ٍنفسهٍ
مرغماٍ ٍعلىٍمغادرةٍالبالدٍبرفقةٍزوجتهٍجينيٍ ،وقضاءٍباقيٍحياتهٍكالجئٍسياسيٍفيٍلندنٍدونٍجوازٍ
سفرٍوالٍجنسيةٍ .
ٍ
جمعٍماركسٍاألبحاثٍالفلسفيةٍبالدراساتٍاالقتصاديةٍ،وأدركٍأن ٍاألوضاعٍاالقتصاديةٍلهاٍأثرٍكبيرٍفيٍ
تحديد ٍظروفنا ٍاالجتماعيةٍوالذهنيةٍ.وجد ٍماركسٍفيٍتحليلهٍأنٍالتفاوتٍفيٍأوضاعٍالملكيةٍلنٍيسمح ٍبأيٍ
شكلٍمنٍاألشكالٍإالٍبالعملٍالمغترب ؛ٍكماٍتنبأٍبدقةٍبماٍنعايشهٍاليومٍمنٍأزماتٍاقتصاديةٍدوريةٍوبعولمةٍ
حركة ٍالبضائعٍ .دعا ٍ"البيان ٍالشيوعي" ٍالذي ٍألفه ٍماركس ٍمع ٍفريدريك ٍإنغلز ٍ"بروليتاريي ٍكل ٍالبالد"ٍ
لالتحاد ٍمن ٍأجل ٍالتغييرٍ ،ظناٍ ٍمنهما ٍأن ٍتعريف ٍالعمال ٍبوضعهم ٍسوف ٍيؤدي ٍحتما ٍإلى ٍسيطرتهم ٍعلىٍ
وسائل ٍاإلنتاجٍ ،مما ٍيمكنهم ٍمن ٍالعمل ٍالحر ٍوالحياة ٍالحرة ٍحقاٍ .توفي ٍكارل ٍماركس ٍفي ٍعام ٍٍ،8111
سنواتٍطويلةٍقبلٍأنٍتكتسبٍأحزابٍالعمالٍنفوذا ٍسياسيا ٍفيٍأيٍمكانٍفيٍالعالمٍأوٍتتكونٍدولٍتزعمٍ
استنادهاٍإلىٍأفكارهٍ .
ٍ
نشرٍماركسٍأثناءٍدراستهٍقصائدا ٍتحت ٍعنوان ٍ"أغانٍ ٍوحشية" ()Wilde Lieder؛ ٍولمٍيٍعبٍر ٍأبدا ٍعنٍ
نفسهٍبالشعرٍثانيةٍ،بلٍولم ٍيكادٍيتمعن ٍفيٍأيٍقضاياٍجمالية ٍبعدهاٍ.منذٍذلكٍالحينٍ،حاولتٍأجيالٍعديدةٍ
منٍالفنانينٍالمساهمةٍفيٍالتقدمٍاالجتماعيٍ.كيفٍيتسنىٍللموسيقىٍتحقيق ٍذلك؟ٍوكيفٍتتمكنٍمنٍوصفٍ
النتائجٍالتيٍتوصلٍماركسٍإليها؟ٍبمناسبةٍالذكرىٍالمئويةٍالثانيةٍلمولدٍماركسٍ،ندعوكمٍللمشاركةٍفيٍ :
ٍ

مـسـابـقةٍالتـلحـيـنٍالـدولـيـة ٍ
ٍ

سوفٍيتمٍاختيارٍأعمالٍتٍلحٍنٍمقتبساٍ ٍمنٍكتاباتٍماركسٍأوٍتتناولٍحياتهٍوأفكارهٍومستقبلها* ٍلعرضهاٍ
ومنحهاٍالجوائزٍ،علىٍأنٍتنتميٍاألعمالٍلواحدةٍمنٍالفئاتٍالثالثةٍالتاليةٍ :
 .1فرقةٍموسيقيةٍتضمٍبحدٍأقصىٍستةٍآالتٍ(فلوتٍ،كالرينيت/باصٍكالرينيتٍ،بيانوٍ،آلةٍإيقاعٍ،
كمانٍ،تشيللو)ٍمعٍأوٍبدونٍسوبرانوٍ،أوٍأربعةٍعشرٍآلةٍ(فلوتٍ،أبواٍ،كالرينيتٍ،فاجوتٍ،
كورنوٍ،ترومبيتٍ،ترومبونٍ،بيانوٍ،آلةٍإيقاعٍ)88888ٍ،معٍأوٍبدونٍباريتونٍ،بحدٍأقصىٍمدةٍ
ٍ٢١دقيقة.
 .2ثنائيٍسوبرانوٍأوٍباريتونٍمعٍآلةٍموسيقيةٍ(فلوتٍ،كالرينيت/باصٍكالرينيتٍ،ترومبيتٍ،آلةٍ
إيقاعٍ،كمانٍ،تشيللو)ٍ،بحدٍأقصىٍمدةٍٍ1دقائق.
 .1فنٍالصوتٍاإلذاعيٍللبثٍعبرٍالقناةٍالثقافيةٍإلذاعةٍواليةٍهيسين ) (hr2-kulturواإلذاعةٍفيٍ
المعارضٍوالفعالياتٍالعامةٍ،بحدٍأقصىٍمدةٍٍ81دقائق.

ٍ–ٍWilde Liederأغانٍوحشية
مـسـابـقة ٍ التـلحـيـن ٍ الـدولـيـة

سوف ُت َقام العروض األولى في األول والثاني من سبتمبر/أيلول  8102في مدينة ترير (ألمانيا) .أما
العروض الالحقة فسوف ُت َق َّدم في مدينة برمنغهام (إنجلترا).
*ٍللمزيد من المعلومات برجاء االطالع علىbcmg.org.uk/wilde–lieder :

الجوائزٍالمالية

الجائزة األولى
الجائزة الثانية
الجائزة الثالثة

فنٍالصوت

فرقةٍموسيقية

ثنائي

 4آالف يورو
 3آالف يورو
ألفي يورو

 3آالف يورو ألف يورو
ألفي يورو
 051يورو
ألف يورو
 511يورو

شروطٍالمشاركة ٍ
يجوز ٍللجنة ٍالتحكيم ٍتقسيم ٍالجوائز ٍالمالية ٍالمخصصة ٍبشكل ٍمختلفٍ ،وذلك ٍوفقا ٍلألعمال ٍالمرسلةٍ
رٍقراراتٍلجنةٍالتحكيمٍملزمةٍوالٍيجوزٍالطعنٍالقانونيٍعليهاٍ ٍ.
للمشاركةٍفيٍالمسابقةٍ.تعتَبَ
ِ
ٍ
على ٍالفائزينٍ /الفائزات ٍااللتزام ٍبحضور ٍالعرض ٍاألولٍ ،وكذلك ٍااللتزام ٍبإتاحة ٍالمواد ٍالالزمة ٍلتقديمٍ
العرضٍفيٍالوقتٍالمناسبٍخالل ٍفترةٍأقصاهاٍسبعةٍأيامٍبعدٍإعالنٍالفائزينٍبالجوائزٍ،والمزمعٍحدوثهٍ
حتىٍتاريخٍٍ 21يوليوٍ/تموزٍٍ.2181يعتبرٍاستالمٍالفنانٍ/الفنانةٍللجائزةٍإقراراٍ ٍمنهٍ/منهاٍبالموافقةٍعلىٍ
بثٍالعملٍالفنيٍالصوتيٍاإلذاعيٍمنٍخاللٍالقناةٍالثقافيةٍإلذاعةٍواليةٍهيسين ٍ(ٍ )hr2-kulturدونٍتحديدٍ
للفترةٍالزمنيةٍأوٍللمكانٍ.كماٍتحصلٍالجمعيةٍوشركاؤهاٍعلىٍالحقٍذاتهٍفيٍعرضٍاألعمالٍفيٍإطارٍ
فعالياتهاٍالعامةٍ(دونٍرسومٍإضافيةٍ،معٍبالطبعٍالتسجيلٍلدىٍغيماٍ–ٍ -GEMAالجمعيةٍالمعنيةٍبحقوقٍ
العرضٍالموسيقيٍواالستنساخٍالميكانيكي)ٍ .
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كيفيةٍالمشاركة
للمشاركةٍيتعينٍإرسالٍاألعمالٍمنٍثالثٍنسخٍبالبريدٍوإلكترونياٍٍ،علىٍأنٍتصلٍفيٍموعدٍأقصاهٍالتاسعةٍ
صباحٍيومٍٍ 22يونيوٍ/حزيرانٍ(2181بالتوقيتٍالصيفيٍلبريطانيا)ٍ ،معٍعدمٍالكشفٍعنٍهويةٍصاحبٍ
العمل ٍ(يتم ٍفقط ٍ تمييز ٍالعمل ٍبالرقم ٍذاته ٍالموجود ٍعلى ٍالمظروف ٍالذي ٍيحتوي ٍعلى ٍالبيانات ٍالخاصةٍ
بالملحنٍ،وهيٍاالسمٍوالعنوانٍورقمٍالهاتفٍوالبريدٍاإللكترونيٍوالسيرةٍالذاتيةٍوصورةٍضوئية).

عنوانٍالمشاركة ٍ
العنوانٍالبريديٍللمشاركة:
Birmingham Contemporary Music Group
CBSO Centre
Berkley Street
Birmingham
B1 2LF
United Kingdom
يرجىٍوضعٍالعالمةٍالتاليةٍعلىٍمغلفٍالمشاركةٍالخاصٍبكمٍ Marx Call for Scoresٍ:
ٍ

العنوانٍاإللكترونيٍللمشاركة:
scores@bcmg.org.uk
للمزيدٍمنٍالمعلوماتٍبرجاءٍاالطالعٍعلىbcmg.org.uk/wilde–lieder :

أعضاءٍلجنةٍالتحكيم ٍ
ٍ/Prof. Julian Andersonالبروفيسورٍجوليانٍاندرسنٍ،أستاذٍالتلحينٍوملحنٍزائرٍ،مدرسةٍغيلدهولٍ
للموسيقىٍوالتمثيلٍ(ٍ)Guildhall School of Music & Dramaفيٍلندن ٍ
ٍ/Prof. Carola Bauckholtالبروفيسورةٍكاروالٍباوكهولتٍ،أستاذةٍالتلحينٍمعٍالتركيزٍعلىٍالمسرحٍ
الموسيقيٍالمعاصرٍ،جامعةٍأنطونٍبروكنرٍالخاصةٍ(ٍ)Anton Bruckner Privatuniversitätفيٍلينز
ٍ/Prof. Stefan Frickeالبروفيسورٍشتيفانٍفريكىٍ،قسمٍتحريرٍموسيقىٍالقرنٍالعشرينٍوفنٍالصوتٍلدىٍ
القناةٍالثقافيةٍإلذاعةٍواليةٍهيسينٍ(ٍ)hr2-kulturفيٍفرانكفورتٍعلىٍنهرٍالماين ٍ
ٍ/Prof. Franz Martin Olbrischالبروفيسورٍفرانسٍمارتينٍأولبريشٍ،أستاذٍالتلحينٍ،جامعةٍكارلٍمارياٍ
فونٍفيبرٍللموسيقىٍ(ٍٍ)Hochschule für Musik Carl Maria von Weberفيٍدريسدن ٍ
ٍ/Celeste Oramسيليستٍأورامٍ،نيوزيالنداٍ/جامعةٍكاليفورنياٍ(ٍ)University of Californiaفيٍسانٍدييغو ٍ
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ٍ/Stephan Meierشتيفانٍماييرٍ،المديرٍالفنيٍ،مجموعةٍبرمنغهامٍللموسيقىٍالمعاصرةٍ( Birmingham
)Contemporary Music Group

ٍ

يقامٍمعرضٍذكرىٍكارلٍماركسٍفيٍتريرٍتحتٍرعاية
الرئيس االتحادي الدكتور فرانك-فالتر شتاينماير
ٍ

الجهةٍالمنظمة

بمشاركةٍمن
Karl Marx Ausstellungsgesellschaft mbH, Trier

شركةٍمعرضٍكارلٍماركسٍفيٍتريرٍ–ٍش.ذ.م.م

Verein zur Förderung des Jubiläumsprogramms des
Karl Marx Jahres in Trier

 City of Trierجمعيةٍدعمٍبرنامجٍالذكرىٍلعامٍكارلٍماركسٍفيٍمدينةٍترير ٍ
c/o Rudolf Hahn
مدينةٍترير
المسؤولٍ:السيدٍرودولفٍهان
Kammermusikalische Vereinigung Trier
Breitfeldstr. 45
جمعيةٍموسيقىٍالحجرةٍفيٍترير

Birmingham Contemporary Music Group

D-66346 Püttlingen

مجموعةٍبرمنغهامٍللموسيقىٍالمعاصرة
Hessischer Rundfunk (hr2–kultur, Redaktion Neue
Musik/Klangkunst), Frankfurt am Main

إذاعةٍواليةٍهيسينٍ(القناةٍالثقافيةٍ،قسمٍتحريرٍموسيقىٍالقرنٍ
العشرينٍوفنٍالصوت)ٍفيٍفرانكفورتٍعلىٍنهرٍالماين

بدعمٍمن
ٍ Kulturstiftung des Bundes, Halle / Berlin

مؤسسةٍالثقافيةٍاالتحاديةٍاأللمانيةٍ،فيٍمدينتيٍهالىٍوبرلين
ٍ Stiftung Rheinland–Pfalz für Kultur

مؤسسةٍواليةٍراينالندٍ-بفالزٍللثقافة
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