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 علي اللواتي
 

 

  7491 جويلية 32مولود بتونس في.  

  (7411باكالوريا )لّصادقية، تونس المدرسة ا: الّدراسة، 

من كليّة الحقوق والعلوم ( 7412)إجازة في القانون الخاص 

 .االقتصاديّة والّسياسيّة، تونس

 شاعر وكاتب ومترجم ورّسام وناقد فن وكاتب سيناريو 

 جمع التّونسي للعلوم واآلداب والفنون عضو بالمجلس العلمي للم

 "بيت الحكمة"

  7441حائز على جائزة الدولة للنقد الفني لسنة 

  3007حائز على جائزة الطاهر الحداد. 

 

 

 : وتاريخ الفّن  والتّرجمةوالمسرحي اإلبداع األدبي الفنون وفي مجاالت ودراسات له مؤلّفات 

 

 : مؤلّفات في الفنون -

 ترجمة ونقد آلراء المستشرق ألكسندر بابادوبولو حول جماليات  :سالمي جمالية الرسم اإل

 ..7414، نشر مؤسسة بن عبد هللا، تونس (. بالعربيّة) الرسم اإلسالمي

 7491.، الدار التونسية للنشر، تونس(. بالعربية والفرنسية) علي بن سالم  

 7449، دار سيراس للنشر، تونس (.بالعربية والفرنسية) ي السلميالهاد . 

 تونس، . منشورات المنظّمة العربية للتّربية والثّقافة والفنون. الفن التشكيلي في تونس

7441. 

  دار سيمباكت، تونس(. بالفرنسية) البارون رودولف ديرالنجي وقصره النجمة الزهراء ،

7441.  

 7441دار الفنون، تونس،  نشر (.بالعربية والفرنسية) أحمد الحجري . 

 7444، سيمباكت، تونس نشر دار (بالفرنسية) الحديث بتونس مغامرة الفن. 

 7073سيمباكت، تونس،  نشر دار ،(بالفرنسيّة) سموسيقات من تون. 

 

الهادي التّركي؛ خالد بن سليمان؛ أحمد . )كما كتب مقّدمات نقديّة لمعارض فنّانين تونسيين وأجانب   

لفياللي ؛ منير الّشعراني؛ مهدي مطّشر؛ عبد الحجري ؛ فتحي بن زاكور؛ فريال األخضر ؛ عائشة ا

 ...(.العزيز العاشور
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 :دباألمؤلّفات في  -

  7491الدار التونسية للنشر، تونس، ( شعر)أخبار البئر المعطّلة 

  وقد قام الشاعر بترجمته إلى  .7442ربية للكتاب، تونس، عالدار ال( شعر)مجيء المياه

بين  ،الّصادرة ببروكسل LIAISONS" لييزون" مجلّة ب القصائد تباعاشرت الفرنسية ون  

 .39و 32و 33و 37و 30و 74في أعدادها ، 3009 و 3000سنتي 

 الدار  .، ترجمة لعدد من قصائد الشاعر الفرنسي سان جون بيرسآناباز وقصائد أخرى

 .7491العربية للكتاب، تونس، 

 ولوجي اليوناني المتعارفة عن البطل الميث لألساطير يسردنّص  ،هيرقليس

ة وصدر ترجمه الكاتب إلى الفرنسيّ . 3007منشورات كنتراست، سوسة،  .هرقليس

 .3072اتها سنة ذشر لنّ اعند دار 

  ترجمة لنّص سردي ألفه بالفرنسية الكاتب التونسي سمير بستاني الخمسة عشر مساء ،

 3009مخلوف، منشورات كنتراست، سوسة، 

 

  :مسرحالمؤلّفات في  -

 : كتب أعماال للمسرح منها

   أعّدها للّركح محمد إدريس تحت عنوان  ،حضرة ودفوفمسرحية هزلية عنوانها

 .(3001 ، تونس،المسرح الوطني) "المتشعبطون"

   (3001سوسة .) نشر دار كنتراست ،من أجل بياتريسمسرحيّة 

  سي برنار ماري للكاتب الفرنفي وحدة حقول القمح مسرحية   إلى العامية التّونسيةترجم

 .إخراج رشاد المنّاعي، 7442وقّدمتها جمعية المسرح الحّر في العام  كولتيس

  ،(3004سوسة .) نشر دار كنتراست التّونسيّة، مسرحية شعرية بالعاميّةسّواح العشق 

  (.مخطوط) صفاء والّرئيسمسرحيّة 

 

 :وإنتاج سمعي بصري أعمال دراميّة للتّلفزيون -

 سيناريوهات أعمال  :3077و  7440في الفترة ما بين  عديدة للتلفزيون كتب أعماال درامية

؛  1996-1995الخطّاب على الباب) :منها (أفالم ومسلسالت)دراميّة للتلفزيون التّونسي 

 .2004(؛ حسابات وعقابات 2002قمرة سيدي المحروس 

  قّدمت في  دة، القيروان الخالكتب سيناريو وتعليق لمشهدية بالّصورة والّصوت عنوانها

 .3004  مارس 70، القيروان، القيروان، عاصمة للثّقافة اإلسالميّةافتتاح احتفاالت 

 

  :فنون تشكيليّة -

 إضافة إلى مشاركات عديدة في معارض أربعة معارض فردية ألعماله الفنية ،، كرّسامنظّم ،

  .جماعيّة

  محاضرات وندوات 

 

 نصوص غنائيّة -

 . ؤلّفين موسيقيين تونسيين ، أنور براهم وربيع الّزّموري وزياد غرسةكتب نصوص غنائيّة لم   
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 :محاضرات وندوات -

  ؛ باريس )بتونس والخارج في ندوات دوليّة  وشاركألقى محاضرات ودراسات في الفنون

؛ مرسيليا ؛ القاهرة ؛ جّدة ؛ داكار ؛ الّشارقة ؛ مسقط و؛ الّدوحة ؛ إسطنبول ؛ طرابلس و

 (....نيس ؛   البحرين؛ بيروت ؛ ان طهر؛ بيرن 

  األدب القصصي والسينما "أشرف على تنظيم ندوة دولية في إطار بيت الحكمة عنوانها :

 (.3079مارس " )ثوابت العالقة وتحّوالتها في العالم المعاصر

 

 :مهام مختلفة -

 7441)والّشارقة ( 7441)القاهرة دوليّة ب في تظاهرات فنّيةلجان تحكيم دولية  عضو -

رئيس لجنة تحكيم مسابقة األشرطة الّروائية  (.7449) وجّدة( 7449)وداكار( 3009و

 (.3073)الطويلة بأيّام قرطاج السينمائية 

  لجنة تحكيم في  3001عضو، منذATB Challenge  ،للفنون والعلوم وإدارة األعمال

 .تونس

 مركز الفن الحّي منها ية، لدى وزارة الثّقافة وأدار مصالح ومؤّسسات ثقاف سابق مستشار

تأسيس وإدارة ( 7441ـ7441))المركز الّدولي للحّمامات و( 7440ـ7497) لمدينة تونس

بسيدي أبي سعيد  مركز الموسيقى العربية والمتوّسطيةو( 7441ـ7440) دار الفنون

  (.7441ـ7443)


