
اجلمعة 27 ماي 11.30 صباحا برواق محمد الفاسي:

• افتتاح املعرض التشكيلي للفنان عبد احلكيم احلسينات:
• كلمة السيد إدريس القري مدير املهرجان،

• كلمة الفنان عبد احلكيم احلسينات. 
وعلى الساعة 19.30 مبسرح محمد اخلامس: 

• 19.30 استقبال املدعوين.
• 20.00 انطالق حفل االفتتاح:

• كلمة مدير املهرجان.
• كلمة السيد املهدي بنسعيد وزير الشباب والثقافة واالتصال.

• كلمة السيد Plamen Tzolov سفير جمهورية بلغاريا.
• تقدمي الوفد البلغاري للمدعوين من طرف السيد السفير.

.ISMAGI كلمة عبد الله العيساوي الرئيس املؤسس ملعهد •
• موسيقى.

.Yuri Treiman :تكرمي رئيس األكادميية البلغارية للفوتوغرافيا السيد •
• إعالن الصعود إلى رواق املسرح الفتتاح املعرض الفوتوغرافي اجلماعي البلغاري كبلد ضيف.

• كلمة املدير الفني للمهرجان،
• كلمة األكادميية البلغارية للفوتوغرافيا،

يوم السبت 28 ماي 2022.

البرنامج

المهرجــــان الــدولي 
للفوتوغرافيا
الرباط مدينة ا%نوار

• برواق باب الرواح على الساعة 10.00.
• افتتاح معرض صور التبوريدة للفنان الفوتوغرافي مصطفى مسكني،

• كلمة السيدة عفيفة احلسينات املسؤولة عن األنشطة الثقافية.
• كلمة الفنان مصطفى مسكني،

• على الساعة 11.15 برواق باب الكبير افتتاح املعرض الفوتوغرافي اإلفريقي.
• كلمة مدير املهرجان،

• كلمة فوتوغرافي إفريقي نيابة عن املشاركني،

:ISMAGI مبعهد

• على الساعة 14.45، افتتاح معرض الصور الفوتوغرافية: فوتوغرافيا شبابية مغربية،
• كلمة فنان فوتوغرافي نيابة عن املشاركني.

• على الساعة: 15 بعد الزوال: درس أستاذي مع املصور البريطاني احملترف
 Simon Roberts. من تقدمي الباحثة والناقدة الفنية األستاذة عفيفة احلسينات.

• ورشة أسئلة مفتوحة حول التصوير الفوتوغرافي مع الفنان العاملي املصري السويسري
 Tony Badawy، من تقدمي الباحثة والناقدة الفنية األستاذة عفيفة احلسينات.

يوم األحد 29 ماي 2022.

من الساعة 06 صباحا إلى الساعة 19 مساء:

• يوم سفر وتصوير إلى مدينة شفشاون.
يوم اإلثنني 30 ماي 2022.

• على الساعة 09.30 صباحا: جولة زيارة وتصوير مبدينة الرباط.
• الثالثاء 31 ماي 2022:

 ببهو مسرح محمد اخلامس حفل اختتام الدورة II للمهرجان.
• كلمة مدير املهرجان،

• كلمة السيد سفير بلغاريا عن الوفد البلغاري.
.ISMAGI كلمة مدير املعهد العالي •

• موسيقى،
• اختتام أشغال الدورة الثانية للمهرجان واإلعالن عن تاريخ الدورة الثالثة.



Saturday May 28, 2022. Bab Al-Rawah Gallery 10.00. pm

• Inauguration of the Mustapha Meskine’s exhibition.

• Speech by the Art critic Mrs Afifa Hassainate.

• The artist Mustafa Meskine’s speech.

• Bab El Kebir Gallery, opening of the African Photographic Exhibition 11:15.
• The festival director Mr. El Kerri Driss’s speech.
• African Photographer's Speech.
ISMAGI Institute:
• Opening of the Moroccan Youth Photography exhibition.
• Speech by a photographic artist on behalf of the participants.
• At 15h, afternoon: A Master Class animated by the British Artist 
Photographer Simon Roberts. Presented by the researcher and art critic Mrs. 
Afifa Hassainate.
• At 17h, workshop about photography with the international Egyptian-Swiss 
artist Tony Badawy, presented by the researcher and art critic, Ms. Afifa 
Hassainate.
Sunday, May 29, 2022.
From 06:00 am to 19:00 pm:
•  A day of travel and photography to the city of Chefchaouen.
On Monday, May 30, 2022.
• At 09.30 am: a visiting and photographing tour in Rabat.
Tuesday, 31, May, 2022:
• The Closing Ceremony of the 2nd edition of the festival.
• Speech by the Festival Director Mr. Driss El Kerri,
• Speech by the Ambassador of Bulgaria on behalf of the Bulgarian 
delegation.
• Speech by the Director of the ISMAGI Higher Institute.
• Music.
• Closing Ceremony of the second session of the festival.

Friday, 27 May, 11:30 am at Mohamed El Fassi Gallery:

• Abdelhakim Hassainate’s art exhibition opening:

• The artistic director Mr. Mustapha Meskine’s speech

• The artist Abdulhakim Hassainate’s speech.

• Reception, 19:30.

• Opening ceremony, 20:00:

•The festival director Mr. El Kerri Driss’s speech.

• The Minister of Youth, Culture and Communication Mr. Mehdi Bensaïd’s 

speech.

• The Ambassador of the Republic of Bulgaria His Excellency Mr. Plamen Tzolov’s 

speech

• Presenting the Bulgarian delegation to the audience.

• The Founding President of the ISMAGI Higher Institute Mr. Abdellah Alissaoui’s 

speech.

• Music.

• Honoring the President of the Bulgarian Academy of Photography, “Yanka 

Kyurkchieva” Mr. Yuri Treiman:

• Mr. Yuri Treiman speech.

• Announcement of the vernissage Bulgarian Photography Exhibition.

• The Artistic Director of the festival Mr. Mustapha Meskine’s speech

• The President of Bulgarian Academy of Photography Mr. Yuri Treiman’s speech.

The program

Rabat Lumières

 


