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  2018یولیو، / تّموز 7السبت 

 مساًء، المختبر، دارة الفنون 00:7 –ظھراً  03:1

 

 

 
، والذي یوفّر فرصة لطالب درجة 2011مؤسسة خالد شومان برنامج الزمالة في العام  –أطلقت دارة الفنون 

	.الفنون وتطویر أطروحاتھم من خالل االستفادة من مصادر المؤّسسة وأرشیفھاالدكتوراه لإلقامة في دارة 
	

" البحث في الفن العربي الیوم: اإلنتاج المعرفي"، تنظّم دارة الفنون ندوة عامة بعنوان العام الثالثینوبمناسبة 

ً في عّمان ألول مرة لمعاینة الطرق التي یتم بھا إنتاج  ونشر الفن العربي تجمع زمالء دارة الفنون معا
تمثّل مجموعة الزمالء جیالً جدیداً من األكادیمیین الذي یبحثون في الفن العربي بتحّدي . الحدیث والمعاصر

	.المسلّمات والدعوة إلى إعادة النّظر في السردیّات التقلیدیّة حول المنطقة وثقافاتھا المتنّوعة
	

الثغرات في المنح الدراسیّة من خالل تجاربھم البحثیّة، سیعمل الزمالء على توضیح كیفیّة معالجة أبحاثھم 
تھدف . ویسلطون الضوء على الفرص المتعددة والتحدیات التي تقف في طریق توثیق وفھم الفن العربي

الندوة إلى التكھّن حول وضع الفن العربي في العالم الیوم، والتساؤل حول كیفیّة إنتاجھ وحفظھ ودعمھ 
	.وتوثیقھ

	
 باورز، ھولیداي شلبي، فارس راوة، إلیزابیث تون، -ماكدونالد أدوارد السادن، أمین: المشاركون الزمالء

	.فّضة صالحة وریما آري نیسا
	

	.ھنیّة، وینّسقھا زمیل دارة الفنون أمین الّسادن -عادلة العایدي. سیلفیا نایف، ود. د: یدیر الندوة
	

	.فوریّة باللغة العربیّة ستكون لغة الندوة اإلنجلیزیّة، وستتوفّر ترجمة
 

 

  



 البرنامج
 

 .ھنیّة –مقّدمة ألمین الّسادن، وكلمة لعادلة العایدي : 2:00 – 1:30

 

 .تقییم المراجعاتالقیود في المنطقة، : أسالیب البحث :الجلسة األولى: 3:30 – 2:00

 

جامعة كومنویلث ، ھولیداي باورز، "جغرافیّات البحث، جغرافیّات المعاصرة": الورقة األولى
 .فرجینیا للفنون في قطر

، ریما صالحة فّضة، "حول البحث في اقتصاد الفن الفلسطیني المعاصر السیاسي: "الورقة الثانیة
 .جامعة أوكسفورد

، فارس شلبي، الجامعة األمیركیّة في "تشفیر الحیاة في الكھوف: الصورة الطائفیّة: "الورقة الثالثة
 .بیروت

 

 .دیرتینمالحظات من الم

 

 .استراحة: 4:00 – 3:30

 

 .مواضیع البحث، أسباب قدیمة، أسئلة جدیدة: الجلسة الثانیة: 5:30 – 4:00

 

، "، والجغرافیّات السیاسیّة لرأس المال الرمزي"المنطقة"الفن والمعارض الفنیّة في : "الورقة األولى
 .ماكدونالد تونیھ، جامعة لندن كولیدج) تید(إدوارد 

، نیسا آري، معھد "المؤّسسات والفنانین في العالم العربي: أرض جدیدة: "الثانیةالورقة 
 .ماساتشوستس للتقنیات

، إلیزابیث راوه، جامعة "تصّور التراث الفنّي اإلسالمي في المشرق الحدیث: "الورقة الثالثة
 .میتجشیغن

 

 .مالحظات من المدیرتین

 

	 .من جامعة جنیفكلمة رئیسیّة لسیلفیا نایف : 6:00 – 5:30
نظرة تاریخیّة، وضع الفن ومالحظات النّقاد حول : كتابة تاریخ الفن الحدیث في العالم العربي"

 ". بروز ھذا المجال

	
 .نقاش عام ومالحظات نھائیّة: 7:00 – 6:00

 

 



 ملخص للجلسات واألوراق
	
 

	".جغرافیّات البحث، جغرافیّات المعاصرة: "الجلسة األولى، الورقة األولى
	ھولیداي باورز

	
المقال بعین االعتبار الطرق التي تتطلّب بھا طبقات سرد المعاصرة العربیّة المختلقة منّا / تأخذ ھذه الورقة

ً من أطروحتي لدرجة الدكتوراه . كباحثین استقصاء الحدود ما بین العالمي والمحلي بصفة مستمرة انطالقا
 ً ً بكیفیّة تطلّب المساحة المادیّة للبحث تحّولًت في والجغرافیّات الذي یتطلّبھا ھذا العمل، أبدي اھتماما خاّصا

وكما یسیر الباحثون على خطى الفنانین واألعمال الفنیّة والشبكات الفنیّة . الّسرد الممكن الذي نقوم بكتابتھ
ً فعل الحركة عبر المساحة على مواجھة مقاییس تدّخل األعمال الفنیّة التي یرّكز ون علیھا، یجبرنا أیضا
وعند وضع ھذه الجغرافیّات فوق بعضھا البعض، أقترح أھمیّة البحث الذي یحاول باستمرار إعادة . المتعّددة

ات والعالقة ما بینھا وعبر إعادة تعریف ھذه المصطلح. صیاغة التفاعل ما بین المحلي والعابر للبالد
 .باستمرار، نستطیع إعادة كتابة تاریخ الحداثة العربیّة في حوار عبر المنطقة ومع الحداثة العالمیّة

	
 

	".حول البحث في اقتصاد الفن الفلسطیني المعاصر السیاسي": الجلسة األولى، الورقة الثانیة
	ریما صالحة فّضة

 

استعمال علم اإلثنوغرافیا كمنھج للبحث في اإلنتاج الفني الفلسطیني  توفّر ھذه الورقة تأّمالً مختصراً حول
أبدأ نقاشي بقّصة موجزة حول منعي من دخول األراضي . المعاصر بینما یتنقّل في اقتصاد فنّي شبكي

، وعند 2016أكتوبر / ففي تشرین أّول. وھي نقطة تحّول حاسمة یبدأ منھا نقاشي -الفلسطینیّة المحتلّة
. لى مطار بن غوریون، تعّرضت لالستجاوب الالمتناھي واالحتجاز من قبل السلطات اإلسرائیلیّةوصولي إ

 ً تجلّت السخریة ". لن ترین إسرائیل إال عبر الصور، ھل تفھمین؟: "وھّددني مسؤول في وزارة الداخلیّة مّدعیا
في إنشاء استراتیجیّة بدیلة  -الفنبحقیقة أن بحثي یرّكز على االقتصاد السیاسي لصناعة  -القاسیة في كلماتھ

تھدف ھذه الورقة، بعرض خطوط ". القومي"لإلنتاج المعرفي حول اإلنتاج الفنّي الفلسطیني من خارج السیاق 
 ً  -خالل تنقّلھا بین مواقع وأماكن مختلفة -عریضة لألسالیب التي اتّخذتھا لتوثیق اإلنتاج الفنّي الفلسطیني حالیّا

ً استثناء(لسطیني في ما وراء إلى موضعة الفن الف األطر القومیّة، وذلك عبر األخذ بموقعھ ضمن ) وغالبا
السیاسي وتتسیّد عالم  -بینما تھیمن النیولیبرالیّة على النظام االقتصادي. اقتصاد الفن بالمنقطة بعین االعتبار

وغیر المادیّة حول إثنوغرافیا الفن المعاصر، تأخذ ھذه الورقة بعین االعتبار المفاوضات المباشرة المادیّة 
كما آخذ بعین االعتبار استكشاف الصعوبات ومعضالت . متعّددة المواقع وحول السیاق العابر للقومیّات

تقّصي عالم الفن المادي بشكل كبیر وموضعي داخلھ، والذي یوفّر نظرة فریدة إلى سیاسات تحدید الفن 
 . المعاصرالفلسطیني المعقّدة ضمن مجال اإلنتاج الفني 

 

  



	".تشفیر الحیاة في الكھوف: الصورة الطائفیّة: "الثالثةالجلسة األولى، الورقة 
 فارس شلبي

 

یتمثّل المنھج في دراسة حاالت معیّنة . محاولة للتفكیر في اإلنتاج الفنّي ضمن نظام طائفي" الصورة الطائفیّة"
تشّكل أنماط اإلدراك والموّدة والفعل والذاكرة بھدف إیضاح كیفیّة تكّشف النظام الطائقي في فئات وجودیّة 

إّال أنّھا في نفس الوقت غیر قابلة . والسرد وتولید أنواع معیّنة للمشاھدة والتصّرف والشعور والتذّكر وغیرھا
ة، لالختزال في فئات الھیمنة المناسبة للعالم األّول، أو ال یمكن التفكیر فیھا من حیث الفئات الثقافیّة والھویّاتیّ 

تتمثّل المھمة السلبیّة في وسم فئات الھیمنة الثقافیّة كمصدر ". العالم العربي"والتي عادةً ما تمیّز خصوصیّة 
أما المھّمة . للعمى والقمع الفكري الذي یفصلنا عن الوعي الجلي بالوضع الوجودي ضمن سیاق طائفي

وضع الوجودي ضمن السیاق ییم مناسب للاإلیجابیّة فتتمثّل في تحضیر فئات جدیدة تسمح لنا بإجراء تق
بالنظر إلى أننا رفضنا جمیع مظالت الوحدة التي یمكنھا تمییز  .الطائفي، وذلك لتكثیف إنتاجھ الفنّي والفكري

، كالتاریخ المشترك واللغة والّدین، یمكن لھذا التوّجھ أن یتعامل فقط مع حاالت دراسیّة معیّنة، "العالم العربي"
في المجمل، نحتاج بعد ذلك إلى إعادة التفكیر في األمم العربیّة كتنویعات على النظام . نوھي ھنا لبنا

 .الطائفي، ورفض فئات الھیمنة الثقافیّة التي تصف تلك األمم، ووضع فئات وجودیّة خاّصة بھذه التنویعات

	
 

والجغرافیّات السیاسیّة لرأس المال ، "المنطقة"الفن والمعارض الفنیّة في : "الجلسة الثانیة، الورقة األولى
	".الرمزي

 تون -إدوارد ماكدونالد

	
ة، والبنیة التحتیّة أثار الظھور المتزاید للفن في العالم العربي في العقود األخیرة تساؤالٍت حول طبیعة العولم

نّظر عن وبغض ال. في تحدید فئة الفن العربي -من ضمنھا المعارض -والمؤّسسات، ودور أشكال نموذجیّة
اإلشادات البالغیّة التي تصاغ حول قدرات الفن لیصبح مساحة من الغموض والالتحدید في المعارض 

ً ما یتوقّع من الفنانین العرب وأعمالھم أن یؤّدون أدوارھم الصحیحة" اإلقلیمیّة" كنوع من : الواسعة، غالبا
تبحث . تحدیدھا من قبل حقل الجغرافیا السیاسیّةالتي تخاطب جغرافیا أخالقیّة تم ) واألدقّ (المعرفة المتفّوقة 

ھذه الورقة في كیفیّة تمثیل الفنانین واألعمال الفنیّة من العالم العربي والجغرافیا الواسعة حولھا في وعبر 
ً ال فكاك منھ إال  المعارض الواسعة، آلیات العرض حیث ترتبط الھویة والجغرافیا والمغزى مرتبطة ارتباطا

ً في نحدید الخطاب النقدي تنا. بمعجزة قش الورقة كیفیّة لعب الزخم الذي یشّكك في ھذا النموذج دوراً مھّما
وفي النھایة، تأخذ الورقة بعین االعتبار دارة الفنون وكیف وفّرت ". المنطقة"والتأریخي الفنّي حول الفن من 

الحقیقة السوداء بضوء  ابة فوقالكت"مساحة یمكنھا القبض على ضرورة حل تلك العقدة التي وصفت أعاله و
 .بإعادة صیاغة شعر محمود درویش" الّسراب

	
 

  



	".المؤّسسات والفنانین في العالم العربي: أرض جدیدة: "الجلسة الثانیة، الورقة الثانیة
 نیسا آري

 

أخذنا فما الذي یحصل للكتابة عن تاریخ الفن العربي الحدیث والمعاصر إذا ما : تأخذ مساھمتي شكالً مستفّزاً 
التي تشّكل " األرض األصلیّة"المؤسسات بعین االعتبار بدالً من مجّرد الجغرافیا أو الھویّة القومیّة كجزء من 

من ھذه الفئات الفنیّة  الھویّات الفنیّة وتتطّور فیھا العملیّات الفنیّة؟ وبینما ینظّر بحثي في بروز واحدة
، تدور منھجیّتي حول تفھّم لكیفیّة قیام المؤّسسات بتحفیز والتوّسط لـ، أو تعدیل "الفن الفلسطیني: "الجغرافیّة

ومع تصادم أشكال الحدود الوطنیّة والمؤسسات الفنیّة في العالم . الممارسات الفنیّة التي تحّدد ھذه الفئات
ریّة والحركات الوطنیّة في المنطقة، توفّر مساءلة بنى المؤّسسات والممارسات العربي مع المصالح االستعما

ً بدیالً لتاریخ الفن العربي المدفوع بالھویّة)أو یشّوشون علیھا(الفنیّة التي یسلّطون علیھا الضوء  تم . ، طریقا
یر الربحیّة وبرامج تحفیز النظرة المؤّسسیّة في بحثي التاریخي عبر مالحظاتي لمراكز الفن المعاصرة غ

، حیث تؤّدي مثل )في إسطنبول(وسالت ) في القدس(اإلقامات في الشرق األوسط، منھا دارة الفنون والمعمل 
وباستیراد فنانین وفرض قیود وقتیّة وبیئیّة، أدواراً محفّزة للحركات ھذه المؤّسسات دور المتعاونین الفنیین، 

الفنانین وأعمالھم الفنیّة عبر االنتماء المؤسساتي بدالً من جمعھم بفئة التراث ھل یمكن لتنظیم . الفنیّة المبتكرة
الوطني أن یكشف عن الروابط ویشّوش عّما یمیّزھم، وإثارة أسئلة جدیدة حول تاریخ الفن والفنانین في العالم 

 العربي؟

 

 

	".المشرق الحدیثتصّور التراث الفنّي اإلسالمي في : "الجلسة الثانیة، الورقة الثالثة
 إلیزابیث راوه

 

في البحث عن الطرق المتنّوعة التي یوثّق بھا الفنانون ویمارسون المواضیع اإلسالمیّة التاریخیّة عبر 
ممارسات فنیة معاصرة، یعاین مشروعي وساطة الفنانین وإعادة صیاغة التراث الفنّي اإلسالمي، بأعمال 

من خالل ھذه المعاییر التأویلیّة، تعرض الحالة الدراسیّة في . الیوم من طھران في نھایات الخمسینیّات وحتّى
مشروعي العالقة المثابرة ما بین التقالید اإلسالمیّة الشعبیّة والممارسات الدینیّة العامة، وصناعة الفن 

والحداثة بین مجموعات الفن اإلسالمي المفترض الحداثي المرتبط بالمجتمع، وفي نفس الوقت تتحّدى الّشرخ 
تتناول المواد البحثیّة الناتجة عن عملي المیداني في دارة الفنون شبكة أرشیف المنطقة . في المنطقة

ومجموعاتھا المتنوعة والمتوّسعة في األردن، إضافة إلى تاریخ األرشیف في دارة الفنون والمتشابكة ضمن 
في حالة علي الجابري وتراث ممارساتھ الفنیّة عاماً، كما ھو موّضح  30مشاریع الفنانین المحلیین على مدار 

بدایة بالرایات الشیوعیّة الشیعیّة في الستینیّات، والطالسم التي جمعت في مجموعات المتاحف . في عّمان
المرسومة على ثالجة في قریة بمعان، ومواد جمعت عبر مجموعة " ید فاطمة"واللوحات التجریدیّة، إلى 
قات والتي تتناول حركات الفنانین الفنیّة واسعة النطاق، وإلى وضع إجراء عمل واسعة من المساحات والسیا

 .میداني حول التراث الفني اإلسالمي والممارسات الفنیّة في المشرق الحدیث

 

 

  



 سیر المشاركین
	
 

 ھنیّة –عادلة العایدي 

، والمراجعة 2017فنانة العوالم الداخلیّة العام : ھنیّة سیرة الفنانة فخر النساء زید -عادلة العایدي. نشرت د
	Rien: 2008الثقافیّة األولى لفلسطین المعاصرة العام  ne	 nous	 manque	 ici . حصلت عادلة على

، وعلى درجة الدكتوراه في 2017زمالة درجة ما بعد الدكتوراه من المجلس العربي للعلوم االجتماعیّة العام 
عملت عادلة كمدیرة مؤّسسة . كباحثة من فولبرایت 2015الدراسات الثقافیّة من جامعة جورج مایسون العام 

حیاة  100 -شھید 100: ، حیث نّسقت المعرض العالمي المتحّول)2005 – 1996(لمركز خلیل السكاكیني 
)2001 – 2003.( 

	
 

 أمین الّسادن

یھتم . حث مستقل یرّكز عملھ على التبادالت العالمیّة لألفكار والممارسات عبر الحدود الثقافیّةأمین الّسادن با
أمین بشكل خاص بالفن والعمارة الحدیثة، خاصة في العالمین العربي واإلسالمي، والتساؤالت حول العولمة 

نتاج الثقافي في مناطق النزاعات والكونیة في الفن والتاریخ المعماري، والنظریات السیاسیّة والجمالیّة واإل
سیاسیّة ومعرفیّة، وقّوة المعاھد الثقافیّة التنظیمیّة، واألثریّة في الفن والعمارة الحدیثة  -من نواٍح اجتماعیّة

یتقّصى بحثھ الحالي حول لحظة بوتقة وقعت بعد الحرب العالمیّة الثانیة في بغداد، حیث . والمعاصرة
ً وأوجد حركات أصبحت المدینة مركزاً لم واجھات غیر مسبوقة، ما ساھم في تحّول الفن والعمارة عالمیّا

من جامعة  وماجستیر في العمارةیحمل أمین درجتا الدكتوراه والماجستیر من جامعة ھارفارد . محلیّة فریدة
 .وبكالوریوس في العمارة من الجامعة األمیركیّة في الشارقةبرینسیتون، 

 

	
 تون -إدوارد ماكدونالد

	Universityاستكمل أدوارد درجة الدكتوراه من  College  وكان زمیل دارة الفنون 2017في لندن العام ،
یرّكز عملھ على دور المعارض في تلقّي الفن الحدیث والمعاصر من العالم العربي وما . 2015في العام 

مل الجغرافیا كفكرة تنظیمیّة مھیمنة منذ نھایة التسعینیّات، كانت المعارض التي تستع. یسّمى بالشرق األوسط
ً لتمظھر اإلنتاج الفني من  ونتیجة لذلك، قام الفنانون والباحثون بمساءلة تاریخ ". المنطقة"أمراً مركزیّا

جغرافیّة المنطقة الذي أنتج حول ھذه المعارض، بینما أعاد العمل الفني التاریخي الجدید تركیزنا إلى فھمنا 
بحث إدوارد معاینة نقدیّة لبعض اللحظات الرئیسیّة في تاریخ المعارض الحدیث، . یّةلتوّسط المؤسسات الفن

السیاسي كما  -المعرض والتصّور الجغرافي: وآثار تحدید األماكن والھویّات على تقاطع بنیتان ثقافیّتان
 .ینطبق على العالم العربي وما وراؤه

 

	
  



 إلیزابیث راوه

إلیزابیث راوه باحثة دكتوراه في تاریخ الفن بجامعة میتشیغین، وتتخّصص بالفن الحدیث والمعاصر وثقافات 
تأثیر الفنانین البارزین من الشرق الشرق األوسط البصریّة، وتعمل حالیّاً على إنجاز أطروحتھا التي تتقّصى 

ات الشعبیّة في أعمالھم كوسائط لثقافة اإلسالم األوسط خالل القرن العشرین على التقالید اإلسالمیّة والممارس
وإضافة إلى دراسات في صناعة الفن الحدیث والمعاصر، تعمل إلیزابیث في فنون . في عالم الفن العالمي

الكتب الفارسیّة الحدیثة، والثقافة الشیعیّة البصریّة، ومسألة صناعة الصورة عبر عصور مختلفة في تاریخ 
أفضل ورقة في الفن "سعد عن . على جازئة روندا أ 2013ت إلیزابیث في العام حصل. العالم اإلسالمي

	.Wوحصلت مؤخراً على زمالة ". العربي الحدیث والمعاصر Mellon  في متحف الفنون في جامعة
 ).2019 – 2018(میتشیغین 

	
 

 فارس شلبي

من الجامعة اللبنانیّة،  2002ولد فارس شلبي في بیروت، وحصل على درجة البكالوریوس في الفلسفة العام 
	Parisاستكمل دراستھ للفلسفة في . 2004ودبلوم في العمارة من جامعة البلمند العام  ، حیث حصل على 8

یدّرس الیوم فارس الفلسفة في الجامعة األمیركیّة في . 2016، والدكتوراه العام 2008درجة الماسجتیر العام 
یرّكز فارس في دراساتھ على أشكال الجدل . د وجامعة القّدیس یوسفبیروت، ونظریّة الفن في جامعة البلمن

 .األنطولوجي، والبنى المیتافیزیقیّة والجمالیّات بنھج دولوزي

	
 

 ھولیداي باورز

تشغر ھولیداي باورز منصب أستاذة مساعدة للفن الحدیث والمعاصر في جامعة فیرجینیا كومنویلث في 
من جامعة كورنیل، حیث رّكزت في أطروحتھا على الحداثة في  ةحصلت على درجة الدكتورا. قطر

	Higherللفن األفریقي المعاصر، و Nka: ساھمت ھولیداي بالكتابة في مطبوعات متعددة، منھا. المغرب
Atlas شغرت ھولیداي منصب منّسقة البرنامج الفنّي . نشرة دراسات شمال أفریقیا، و4، وبینالي مراكش

	Parallelوالمسؤولة عن  Projects  للنسخة الثانیة من بینالي مّراكش، وأنھت مؤخراً تنسیق معرضین
 .لخالد البایع وزینب سدیرة في الدوحة

	
 

 نیسا آري

تدرس نیسا األعمال الفنیّة من . MITنیسا آري باحثة دكتوراه في قسم تاریخ ونظریة ونقد الفن والعمارة في 
والقرن العشرین، مع تركیز خاص حول السیاسات الثقافیّة  الشرق األوسط من نھایة القرن التاسع عشر
إضافة إلى دارة الفنون، تلقّى بحثھا الدعم من مركز األبحاث . وتشكیل المؤسسات الفنیّة في فلسطین وتركیا

. الفلسطیني األمیركي، ومؤسسة تیرا للفن األمیركي، مؤسسة میلون، والمركز األمیركي للمجتمعات المتعلمة

 .Thresholdsو Journal	Studies	Text ،Arab	Thirdاالتھا األخیرة في كل من نشرت مق

	
 

  



 ریما صالحة فّضة

. ریما صالحة فّضة كاتبة ومحّررة وباحثة مع التركیز على الممارسات الفنیّة المعاصرة في الشرق األوسط

استكملت ریما درجة الدكتوراه من جامعة أوكسفورد بأطروحة حول االقنصاد السیاسي لإلنتاج الفني 
	Centreالفلسطیني، وحصلت من خاللھ على زمالة  for	 British	 Research	 in	 the	 Levant ودارة ،

لمیة تم تكلیفھا بكتابة نصوص من قبل مطبوعات عا. من جامعة أوكسفورد Pachachiالفنون وجائزة 
	Sternbergرائدة، مثل  Press ومجلة ،Tankو ،Art	 Papersو ،Ocula ومركز الدراسات ،

إضافة إلى سلسلة محاضرات حول الثقافة . الفلسطینیة، وإبراز حیث شغرت منصب محررة المراجعات
والقاھرة البصریّة العربیة لجامعة أوكسفورد ودارة الفنون، قامت ریما ببرمجة فعالیات ثقافیة في فلسطین 

بجامعة لندن،  SOASحصلت ریما على درجة الماجستیر بدرجة االمتیاز في الدراسات الثقافیّة من . ولندن
 reemafadda@: وھي تغّرد ھنا. والماجستیر في األدب اإلنجلیزي من جامعة إدینبرة

	
 

 سیلفیا نایف

	Tübingenوقامت بالتدریس في . سیلفیا نایف أستاذة في قسم الدراسات العربیّة بجامعة جینیف and	
Basel و)2012إیطالیا، (، وساساري )2009 – 2007(، وكأستاذة زائرة في جامعات تورنتو ،	 Ecole	

Normale	 Supérieure  وكباحثة زائرة في 2017(، والقدیس یوسف ببیروت )2016(في باریس ،
	و) 2003(برینستون  Göttingen)2013 .(على الفن الحدیث والتمثیالت البصریّة  ترّكز سیلفیا في أبحاثھا

ومؤخراً قامت بدور . والصور في العالمین العربي واإلسالمي، إضافة إلى اھتمامھا بقضایا الجنسانیّة
	Visualالمحررة المشاركة في  Modernity	 in	 the	 Arab	 World,	 Turkey	 and	 Iran:	

Reintroducing	 the	 ‘Missing	 Modern’  لنشرةAsiatische	 Studien/Etudes	
Asiatiques )2016 .(وكانت الباحثة الرئیسیّة في المشروع البحثي :Other	 Modernities:	

Patrimony	and	Practices	of	Visual	Expression	Outside	the	West )2013 – 2017( ،
	.Iوالذي تم تمویلھ من قبل مؤسسة العلوم الوطنیة السویسریة بالتعاون مع  Maffi ) و) لوزانجامعةw.	

Shaw )جامعة برلین الحّرة.(	


