
الـكاريـكاتري مــدرسـة 
بصفاقـس  

الـكاريـكاتري مــدرسـة 
بصفاقـس  

وزارة شؤون الشباب و الر�اضة
المندو�یة الجهو�ة لشؤون
الشباب والر�اضة �صفاقس

مؤسس المدرسة
وحید الهنتاتي

مستشار ثقافي رئیس

وزارة التر�یة 
المندو�یة الجهو�ة للتر�یة

�صفاقس 2

وزارة التر�یة 
المندو�یة الجهو�ة للتر�یة

�صفاقس 1

رسام الكار��اتیر المصر�
سمیر عبد الغني
صانع البهجة

رسام الكار��اتیر المغر�ي
 ناجي بناجي 

www.najitoon.com

Financé par
L’Union européenne

Programme d’Appui
au Secteur de la
Culture en Tunisie

المر�ز الجامعي
 للّتنشیط الّثقافي و الّر�اضي

 �صفاقس



6 أكتوبر 2017 ليتواصل إىل غاية 30 جويلية 2018  . تعمل مدرسة الكاريكات�عىل  انطلق نشاط املدرسة  يوم 
تكوين 42 شابا و شابة يف فن الكاريكات� و ذلك من ب� املوهوب� يف الرسم يف مناطق شعبية و ريفية  بإرشاف 

الرسم ثلة من أساتذة 
 

مــدرسـة الـكاريكاتـيـر   العنوان الربيدي : صندوق بريد 547 - صفاقس 3018 – تونس - الهاتف : 953 260 55
�       الربيد االلكرتو¥ :  ecole.caricature@gmail.com - صفحة الفايسبوك : مدرسة الكاريكات

  www.ecole-caricature.com  : ¥املوقع االلكرتو       

السلبية يف محيطهم مثل  الظواهر  الشبان لنقد وتعرية  الفنان�  الفن ®كن أن يكون أداة فعالة يف أيدي  - هذا 
... فعوض دوراملتفرج أو دور الغاضب السلبي  التلوث  ، الفساد،  البطالة، غالء األسعار، الفوىض املرورية   ، الرشوة 

 . ايجابيا وبناء  الكاريكات� ليكون دوره  ®كن أن ينمي الشاب مهاراته يف رسم 
- الكاريكات� هو أيضا أداة للمساهمة يف زرع البسمة واألمل عىل وجوه متابعيه يف هذا الزمن الصعب الذي 

الصعبة  واالجتÄعية  واالقتصادية  األمنية  األوضاع  ناتجة عن  يومية  املواطن ضغوطا  فيه  يواجه 
الرسم   الشبان املوهوب� يف  الكاريكات� من ب�  الشبان يف  الفنان�  - تكوين جيل جديد من 

الناس  - إعادة االعتبار لهذا الفن لدى الفئات الشعبية الن قراءة لوحة الكاريكات� ®كن أن تكون يف متناول كل 
. ابلغ من مقال صحفي  أحيانا  الكاريكات� تكون  ولوحة 

األهداف  : 

العامرة - حي املعز ( طينة ) الكاريكات� يف دور الشباب بـعـقارب-  - تنظيم ورشات أسبوعية لفائدة تالميذ نوادي 
العرب  للفنان�   ... الحياة بطينة  الشباب و يف مقر جمعية فنون  - تنظيم معارض كاريكات� يف دور 

اليومية  يعايشونها يف حياتهم  تعالج قضايا  املدرسة   انتاج تالميذ  تنظيم معارض كاريكات� فردية و جÄعية من   -

 

�الكاريكات فن  تعلم  يريد  لكل من  افرتاضية مفتوحة  عبارة عن مدرسة  الكاريكات� سيكون  لتعلم  بعث موقع 

الفعاليات: 

 : اآلفـــــاق 

 : االلكتروني  الموقع 

مكونو  مدرسة الكاريكاتير : 

3 نواد للكاريكاتير :  تضم المدرسة 

.... كÄ تجري اتصاالت  مع املهرجان  ستعمل املدرسة لفتح آفاق للفنان� الشبان لنرش أعÄلهم يف وسائل اإلعالم 
املتفوق� ( املغرب ) الستضافة  مجموعة من تالميذ املدرسة   بأغادير   �للكاريكات الدويل 

- نادي الكاريكات�  بدار الشباب بـعــقـارب  - ينشط كل يوم جمعة من 14.00 اىل 17.00 - تنشيط نادر اللومي -  
أستاذ فنون تشكيلية - إرشاف : عبد الحليم بن عÄر - مدير دار الشباب  بعقارب و السيدة هدى  اللبادي منشطة 

الشباب                                بدار 
-17.00 تنشيط أم� الشاوي -    - نادي الكاريكات�  بدار الشباب بـالـعـامـرة - ينشط كل يوم سبت من 14.00 اىل 

مجاز يف الفنون -  إرشاف : زياد السعيدي  - مدير دار الشباب  بالعامرة و السيدة حنان بن حميدة منشطة بدار 
الشباب        

- نادي الكاريكات� بدار الشباب حي املعز بطينة - ينشط كل يوم احـد من 10.00 اىل 13.00 - تنشيط  د.حنان 
البحري  قطاطة - أستاذة فنون تشكيلية - إرشاف : عيىس الساكري- مدير دار الشباب حي املعز و السيدة نعيمة 

الشباب بدار  منشطة 

 Øالعر الفنان� و املختص� من تونس والوطن  أبرز  ثلة من  الكاريكات� يقدم  الحصص االسبوعية ملدرسة  اىل جانب 
دروسا نظرية و تطبيقية : الشاذيل بلخامسة ( تونس ) - سم� عبد الغني ( مرص ) - عبد الرحيم يارس ( العراق ) - 

رؤوف الكراي (تونس ) حسن ادلبي ( سوريا )- توفيق عمران ( تونس ) - ناجي بناجي ( املغرب ) - عبد الرزاق 
كمون ( تونس ) - أنيس املحريس ( تونس ) – آمنة الحÄدي  ( االمارات ) -  عبد الوهاب املجدوب ( تونس ) ... 
النعيم  الفنان� يف ضبط املنهج الدرايس:عيل املندالوي ( العراق ) - أحمد عبد  كÄ استعانت املدرسة بخربة بعض 

(مرص) 
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