Estas jornadas de carácter formativo, englobadas en la cuarta actividad del proyecto REDALH, persiguen a
través de charlas impartidas por especialistas en conservación y restauración, exponer a los profesionales marroquíes,
participantes en el proyecto REDALH, los trabajos realizados en el Patronato de la Alhambra y Generalife y los criterios
seleccionados según las políticas culturales. Los profesionales marroquíes mostrarán a los responsables del Patronato de
la Alhambra y Generalife intervenciones reales que en este momento se estén realizando o se hayan realizado en la región
Tánger-Tetuan, donde los asistente tendrá contacto directo con los productos, técnicas y procedimientos aplicados en las
distintas restauraciones llevadas a cabo por los profesionales marroquíes.

 عبر عروض يلقيها مختصون،تبتغي التعريف
هذه األيام التكوينية التي تشكل رابع نشاط ينظم في إطار مشروع ريدال
وتقدمي املعايير املعتمدة طبقا
 باألشغال املنجزة من طرف مؤسسة قصر احلمراء وجنة العريف،إسبان في مجال الصيانة وترميم التراث
/  سوف يقوم الصناع املغاربة بتقدمي التدخالت املنجزة أو طور اإلجناز التي يقومون بها على مستوى جهة طنجة، وفي نفس السياق.للسياسات الثقافية
.تطوان وبالتالي متكني احلضور من التعرف مباشرة على املواد والتقنيات املستعملة من طرف الصناع املغاربة في مجال الترميم

Patrimonio Cultural Transfronterizo: Creación de Redes de Gestión de Profesionales del Patrimonio

Laboratorio de restauracion. Jornadas técnicas de formación
en Marruecos impartidos por profesionales de la Alhambra
y por profesionales y artesanos marroquíes

املوقع اإللكتروني

www.redalh.eu

Tetuán
18 de noviembre
al 22 de noviembre 2013

البرنامج

programa
Ponentes

العروض

على يد مؤسسة قصر احلمراء
فرانسيسكو المولدا الفاريس

Patronato de la Alhambra y Generalife
• Francisco Lamolda Álvarez

السيد رئيس مصلحة الصيانة

Jefe del Servicio de Conservación

إيلينا كورييا غوميس

• Elena Correa Gómez

السيدة رئيسة قسم الترميم

Jefa del Departamento de Restauración

رامون روبيو دوميني

• Ramón Francisco Rubio Domene

السيد رئيس ورشة ترميم اجلبص والزليج

Jefe del Taller de Restauración de Yeserías y Alicatados

اإلثنني

Lunes 18

السفر إلى تطوان

Viaje a Tetuán

الثالثاء

صباحا

جتارب التدخل علي مستوى قصر
احلمراء وجنة العريف
فرانسيسكو المولدا الفاريس

معايير التدخل في عمليات الترميم

Martes 19
MAÑANA

9:00-10:00
10:00-11:00

• E xperiencias de intervención en el monumento
de la Alhambra y el Generalife
Francisco Lamolda Álvarez

•C
 riterios de intervención en los procesos de Restauración

إيلينا كورييا غوميس

Elena Correa Gómez

 مسار الترميم.ترميم نافورة األسود
واملنهجية املعتمدة

11:00-12:00

:استعمال قواليب السيلكون في عمليات الترميم
تاريخ استعمال القواليب في
 مترين.عهد بنو نصر

12:00-13:00

أسئلة ونقاش

13:00-13.30

فرانسيسكو المولدا الفاريس

• R estauración de la Fuente de los Leones.
Proceso y metodología
Francisco Lamolda Álvarez

رامون روبيو دوميني

• E mpleo de moldes de silicona en la restauración:
Historia de los moldes en época nazarí: métodos
y materiales. Práctica I
Ramón Francisco Rubio Domene

Turno de preguntas

بعد الزوال

:تاريخ الترميم من خالل استعمال بعض املواد
التدخل وكيفية التصرف

TARDE

16:30- 17:30

إيلينا كورييا غوميس

 آخر تقنيات استعادة أحجام وأشكال.العجني البراق
.الزخاريف الضائعة في مجال اجلبص
مترين
 مترين.اإلشتغال بالقواليب

Elena Correa Gómez

17:30- 19:00

رامون روبيو دوميني

أسئلة ونقاش

األربعاء

صباحا

تدشني مركز الفن احلديث بتطوان
زيارة معرض املقاوالت الثقافية

بعد الزوال

.زيارة بناية سكينة
 رقم،دار كالياتيب

اخلميس

صباحا

لقاء املهنيني والصناع التقليديني املغاربة مع طاقم
مؤسسة قصر احلمراء وجنة العريف

بعد الزوال

وقت حر

اجلمعة

السفر إلى غرناطة

• Historia de la Restauración a través de los materiales:
Intervenciones y comportamiento
•M
 ortero fluorescente. Últimas técnicas de reintegración
volumétrica sobre motivos perdidos en yeserías.
Práctica II
• Trabajo con moldes. Práctica III
Ramón Francisco Rubio Domene

19:00-19:30

Turno de preguntas

Miércoles 20
MAÑANA

• Inauguración Centro de Arte Moderno de Tetuán
• Visita a la Feria de Empresas Culturales
TARDE

• Visita al Edificio Soukaina.
Casa Klaiatib, nº 27

Jueves 21
MAÑANA

• E ncuentro con profesionales y artesanos marroquíes
con el equipo del Patronato de la Alhambra y Generalife
TARDE

• Tarde Libre

Viernes 22
Viaje a Granada

