Taller de recursos materiales y técnicas artesanales en la región Tánger-Tetuán

Identificación de técnicas arquitectónicas y decorativas
املوقع اإللكتروني

www.redalh.eu

.تطوان-ورش للموارد املادية والتقنية للصناعة التقليدية في منطقة طنجة

حتديد تقنيات عمرانية وتزيينية

Tánger-Tetuán,
9 al 13 de abril de 2013

،تطوان-طنجة
ما بني و أبريل

El proyecto REDALH (CREACIÓN DE REDES DE GESTIÓN DE PROFESIONALES DEL
PATRIMONIO) se articula en varias actividades, cuyos objetivos principales son la recuperación, preservación y puesta en valor del patrimonio artesanal.
Este taller persigue la difusión y divulgación de los conocimientos adquiridos tras una primera fase de investigación que se ha centrado en la búsqueda de recursos artesanales y materiales vinculados a los elementos decorativos arquitectónicos en el ámbito marroquí y realizados en yeso, madera y cerámica. El taller forma parte de la tercera actividad y se llevará a
cabo mediante la realización de visitas a diversos puntos de interés para conocer los principales métodos de extracción, procesado y uso de estos materiales en la Región Tánger-Tetuán.
Una parte importante de los conocimientos adquiridos en las anteriores acciones se pondrán en práctica con la visita a casos prácticas que en ese momento se estén realizando o
se hallan realizado en esta región , cuyo objetivo será la identificación in situ de las técnicas
artesanales estudiadas.
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.رئيسي إلى استعادة تراث الصناعة التقليدية واحلفاظ عليه وتثمينه
ويهدف هذا الورش إلى نشر وإشاعة املعارف التي مت اكتسابها بعد املرحلة األولى من الدراسة التي ركزت على
البحث على موارد الصناعة التقليدية واملواد املرتبطة بعناصر التزيني على صعيد العمران في احمليط املغربي
 ويندرج الورش في إطار النشاط الثالث وسيتم إجنازه من خالل القيام.واملستعملة في اجلبس واخلشب والفخار
بزيارات إلى عدة أماكن هامة بفرض االطالع على األساليب الرئيسية الستخراج ومعاجلة واستعمال هذه املواد
.تطوان-في منطقة طنجة
ويعتبر جزء هام من املعارف التي مت اكتسابها في أعمال سابقة سيتم تطبيقها من خالل زيارة حاالت عملية يتم
 حيث أن الهدف من ذلك هو حتديد تقنيات الصناعة،إجنازها في الوقت الراهن أو مت إجنازها سابقا في هذه املنطقة
. في عني املكان،التقليدية التي متت دراستها

البرنامج
أبريل
الصباح االفتتاح
ّ زيارة
.مرشدة ألوراش مدرسة الصنائع والفنون الوطنية
:الزوال زيارة أوراش تطوان
)ورش الفخار في تعاونية القنطرة (تير دي تطوان
ورش النجارة «شينا» في املضيق
أبريل
الصباح االفتتاح الرسمي الورش في مدرسة الصنائع والفنون الوطنية في تطوان
زيارة املنجم التاريخي في القصر الصغير
:الزوال زيارة أوراش طنجة
أوراش مركب الصناعة التقليدية بطنجة
»ورش اخلشب «املراكشي
»ورش الزليج عند «املعلم عبد اهلل
أبريل
الصباح زيارة أوراش العرائش والقصر الكبير
 زيارة ورش «الفخار والتصميم» إيكوديل:العرائش
. زيارة دور الدباغة وحي الفخارين:القصر الكبير

programa
9 de abril
mañana • Inauguración
• Visita comentada de los talleres de la Escuela de Artes y Oficios
tarde • Visita de talleres en Tetuán:
• Taller de cerámica de la cooperativa AL-KANTARA (Terre de Tétouan, TT)
• Taller de carpintería “Chenna” en Mdiq

10 de abril
mañana • Inauguración oficial en la Escuela de Artes y Oficios de Tetuán
• Visita del yacimiento histórico de Ksar Sghir
tarde • Visita de talleres en Tánger:
• Talleres del complejo artesanal de Tánger
• Taller de madera “Marrakchi”
• Taller de azulejos “Maalem Abdellah”

11 de abril
mañana • Visita de Talleres en Larache y Alkasar Kebir
• Larache: Vista del taller “Cerámica y Design” de Ass ECODEL
• Ksar el Kbir: Vista a las tenerías y barrio de los alfareros

12 de abril

أبريل
)الصباح زيارة أوراش مركب الصناعة التقليدية في شفشاون (النجارة
)الزوال زيارة املدينة العتيقة في تطوان (قصبة املريني

mañana • Visita de talleres del complejo artesanal en Chefchaouen (carpintería)
tarde • Visita a la medina de Tetuán (Ksabah meriní)

أبريل
)الصباح زيارة معمل اآلجور والفخار (الشودري
.»زيارة واد الو والسوق األسبوعي «السبت
»زيارة قرية «فران علي
الزوال اختتام الورش في مدرسة الصنائع والفنون الوطنية في تطوان

mañana • Visita a la fábrica de ladrillos y alfarería “Chaoudri”
• Visita a Oued Laou y visita a zoco semanal del “Sebt”
• Visita del pueblo de “Fran Ali”
tarde • Clausura en la Escuela de Artes y Oficios de Tetuán

13 de abril

