
 

 

 

 

 

 األكادیمیة الصیفیة 2021
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 دارة الفنون ترحب بطلباتكم للمشاركة في أكادیمیتها الصیفیة المقبلة التي ستنعقد خالل الفترة ما بین ١ حزیران- ٣٠ تموز 2021.

 

برنامج ُیعقد الجماعي. والتعلم المعارف ومشاركة التجریب تشّجع نقدیة بیئة في الفنیة ممارساتهم لتطویر مساحة للمشاركین األكادیمیة                   توفر

اإلیكولوجیة باألزمة المتعلقة المهمة األسئلة من مجموعة حول الجلسات ق وسُتنسَّ االستعمار"، بعد ما "إیكولوجیات من كجزء العام                   هذا

الفنیة الممارسات مع تشتبك جدیدة وجمالیة مفاهیمیة استراتیجیات المشاركون سیستكشف ضوءها في والتي الحیاة، ومستقبل القیمة                  وأنظمة

 واإلیكولوجیة.

 

التدهور نقرأ كیف تضرًرا؟ األكثر األشخاص هم من مسؤولة؟ ككل اإلنسانیة هل البیئیة؟ األزمة حول السائدة الخطابات قصور أوجه                     ما

 البیئي من منظور یشتبك مع دینامیكیات الطبقة والعرق والجنس؟

 

لیضمن االستعماري للعنف فهمنا توسیع یمكننا كیف البیئیة؟ وأنظمتنا الطبیعیة بمساحاتنا عالقتنا على االستعمار مخلفات أثرت                  كیف

مثل لالستعمار المعاصرة األنماط ُتظهر التي الدالالت أو الصورة نوع ما األصلیین؟ السكان وبیئات أراضي على ُتشن التي                    االعتداءات

إلى لنصل والطبیعة األرض تسلیع مقاومة باستطاعتنا كیف وتلویثها؟ المشاع أراضي على النیولیبرالي واالستیالء التنمویة                 الممارسات

 منظور یعترف باألرض كمصدر للحیاة والمعیشة؟

 

كلفة سیتحمل من ذلك، من واألهم للعیش؟ "بدائیة" أكثر طرق إلى العودة في تكمن اإلجابة أن أم المساعدة، التكنولوجیة الحلول تستطیع                       هل

 أي حلول مقترحة؟

 

تعترف استعمار محو ممارسة ستتخذه الذي الشكل ما االجتماعي؟ التنظیم من جدیدة أشكاًال تستحضر محتملة أخرى عوالم تخیل یمكننا                     هل

والدولة واإلثنّیة العرق هیاكل تتجاوز تصورات بناء في نساهم كیف الدولة'؟ 'أزمة تفهم نفسه الوقت وفي المحلیة البنى وتواطؤ                     بفاعلیة

 القومیة؟ وهل یمكننا أن نتخیل سیاسة تتجاوز اإلنسان لتشمل كائنات غیر بشریة (أو أكثر من بشریة) كشهود وعمالء تغییر؟

 

المستویین على علیها ویجیبون األسئلة هذه مع المشاركون سیتفاعل واالیكولوجیا، الفن في للبحث لقاء كموقع المختبر مساحة                   باستخدام

 السیاقي والشخصي. یوفر البرنامج بنیة مبدئیة للمشاركین لیمنحهم في الوقت نفسه مساحة لتشكیل مسار تجاربهم الفردیة والجماعیة.

  

جماعًیا عرًضا المشاركون سیقدم الشهرین، مرور بعد ورحالت. استودیو زیارات وكذلك ومناقشات وعروًضا عمل ورش المنهج                  یشمل

 في المختبر، مع إتاحة الفرصة لهم الستكشاف أنماًطا عدة؛ معرض أو مداخلة أو أستودیو مفتوح، إلخ.

 

وفراس اسطفان وكریم حسن وصالح عبود إمیل وجمانة ساقیة) (مجموعة سنقرط ونداء القواسمي سحر المدعوین/ات:                 المحاضرین/ات

 شحادة وإسالم الخطیب (مجموعة ویكي الجندر) وریف فاخوري ودینا بطاینة (مجموعة تغمیس).

 

 * تعقد غالبیة الجلسات باللغة العربیة. ستتوفر ترجمة فوریة للجلسات التي تعتمد اإلنجلیزیة عند الحاجة.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  البرنامج

 

 الجزء األول: استرجاع البّرّیة في التعلیم/البیداغوجیا

 

الزراعة ویالت من التربة بناء إعادة انطالق: كنقطة البریة" الطبیعة بناء "إعادة فعل یأخذ التعلیم/البیداغوجیا في البّرّیة استرجاع                    برنامج

شبكات لتصّور نهج هو البیداغوجیا" علم بناء "إعادة النیولیبرالي. واالنتهاك االستعمار من المحلیة المعرفة ثقافات بناء وإعادة                   األحادیة

ومادي وبیئي واقتصادي واجتماعي سیاسي لواقع ضروریة جدیدة واجتماعیة مكانیة تكوینات في التوسط یمكنها جدیدة وعملیات                  وأنظمة

الفنون، دارة في الصیفیة األكادیمیة من وكجزء وتعاونیة. إبداعیة عملیة أساسه في یعّد شاًقا عمًال الزراعة من النوع هذا یتطلب                      جدید.

السّكان وعلوم حرف مع لتتماشى المصممة الحدائق هیاكل من عالمیة بیئیة شبكة وإنشاء تخّیل في الجاري ساقیة عمل في                     سنتعمق

من مصّفى بشري من أكثر تواصًال تقدم اجتماعیة منحوتات شكل في العابرة التحتیة والبنى الفن بین صلة وسنستظهر                    األصلیین،

  االستعمار.

 

 الجزء الثاني: مشاهدة العالم وبنائه أثناء الیقظة

 

الذي الوضوح" "عدم لمفهوم یمكن كیف اقتصادیة)؟ سیاسیة، (إیكولوجیة، كارثة داخل من محتملة أخرى عوالم نشهد أن یعني                    ماذا

الشعوب مخیلة وفي األفرو-مستقبلیة الحركة في والمستقبل الذاكرة بین الروابط أو غلیسون إدوار المارتینیكي والمنظر الشاعر                  اقترحه

خطابات تتجاوز التي الشهادة نظریات الندوة هذه ستستكشف العلي؟ ناجي كحنظلة شعبیة شاهدة لشخصیات فهمنا توجیه إعادة                   األصلیة

العالم". و"بناء و"التأمل" "التخیل" في واالجتماعیة الفنیة الممارسات من تستمد ذلك من وبدًال الدولي، والقانون االجتماعیة                  الصدمة

للعالم كبناء شهادة أنماط عن سنبحث الكوارث، خالل المختلفة المجتمعات بها مرت التي والمؤقتة الخاصة الظروف مع أنفسنا                    بمواءمة

 تتحدى الرأي القائل بأن" تخیل نهایة العالم أسهل من تخیل نهایة الرأسمالیة".

 

 الجزء الثالث: المشهد من "األرض المحایدة"

 

كمعظم تقدیمها ویتم واالقتصادیة، التاریخیة جذورها عن المشكلة فصل على والبیئیة اإلیكولوجیة األزمات حول السائد الخطاب                  یقوم

صمیم في البیئي الدمار یقع ذلك، ومع ذلك. على مثال الحالي والوباء ومفاجئة، مقصودة وغیر متوقعة غیر أحداث أنها على                      األزمات

باسم العمل قوة واستغالل المحلیة اإلیكولوجیة النظم هندسة وإعادة االستخراج على تاریخًیا قام الذي واالستعماري الحداثي                  المشروع

 االزدهار والنمو والتقدم، أي التفكیر بمحو االستعمار كنوع من التطهیر.

  

والصراع والرقمیة "األنثروبوسین" وخطاب اإلیكولوجیا على االستعماریة بعد ما التأثیرات البرنامج من الجزء هذا في                 سنسكتشف

بها یؤثر التي والطرق االستعماري والتلویث األصلیة اإلیكولوجیة النظم بین التفاعالت بدراسة والقیمة. والجمالیات والحوسبة                 اإلیكولوجي

 كل ذلك على الحیاة، سنبحث  في ممارسات الفن ما بعد المفاهیمي/الفن المعاصر من خالل منظور التفكیر اإلیكولوجي.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  ورش العمل

 

 عّرافو / عّرافات الماء

 

بد ال المیاه، مصادر تحدید أجل من العرافة. أدوات باستخدام غالًبا ورؤیتها، المیاه مصادر تحدید على قادرون/ات المیاه عّرافات /                      عّرافو

عن ونبحث خارجها، هو كما أنفسنا داخل في موجود الماء بأن نتخیل – روحاني ومیتافیزیقي مادي حضور للماء بأن نصّدق أن من                        لنا

ارتباطها واستكشاف الشعبیة، والحكایات للعجائب مفتوح استكشاف كمنّصة الورشة نتخّیل الماء. في القصة وعن القصة في                  الماء

أنفسهم/ن داخل الحكایات موقع إلیجاد توجیههم/ن یتم عّرافات، عّرافون/ أنهم على المشاركین إلى وننظر الطبیعیة. والبیئة                  بالموروث

العمل ورشة في ستستخدم والتي األداء، فن في الفنانة خبرة من وباالستفادة قینیا، عین في الطبیعة في العمل خالل من محیطهم/ن.                       وفي

 التدریبات والحوارات الجماعیة التي تعتمد على سرد   القصص.

 

العرافة أدوات ستشمل میاهها. مجاري وفي األرض، عبر القصص مسار یحفر الذي التجریبي لإلبداع كمیدان المكثفة العمل ورشة                    نرى

یتحول سوف ذلك كل والصوت؛ الجسم حركة توظیف وكذلك األرض، وفن محدد، بموقع المرتبط والعمل مختلفة، مواد باستخدام                    الرسم

 إلى ورشات عمل إضافیة الحقًا.

 

التمارین واستخدام والفیدیو، الصوتي والعمل األرض، وفن واألحداث، الحركي، الرسم من بدًءا - واستكشافه األدائي الفن ممارسة                   إن

نحن بیننا ما "ُتحاور" األداء فن في التدریبات فإن أخرى، بعبارة والقصة. المكان بین الُمحاور بمثابة سیكون - والجماعیة                     الفردیة

 العرافین/ات والبیئة الطبیعیة من حولنا

 

 تغمیس بالطین

 

حیاة، توجد التراب وداخل تحت ووجودنا. وثقافتنا وسكننا أكلنا أشكالها؛ بكل حیاتنا مصدر هي ولكن فقط علیه نمشي ما لیست هي                       األرض

على نتعرف منه، نتقرب منا، شخص لكل ُیشكل ماذا ونفهم بالطین ننغمس سوف یومین مدى على وجودها. عدم ذلك یعني ال ولكن نراها                         ال

 أنواعه، خلطاته وشخصیة كل منه. نرید أن نفهم التراب ونلمسه ونشمه وُنجرب فیه ونخلق منه.

 

من نهضم نقاشات خالل من بالتجربة التأمل إلى باإلضافة ألیادینا استخدامنا خالل من الطین مع عالقة لبناء سنسعى یومین مدى                      على

عاشور نجود والتراب الطین صدیقة برفقتنا ستكون االجتماعي المطبخ هذا في بالطین. الخاصة معانینا لنشكل تكونت التي المعرفة                    خاللها

 لننغمس بالطین ومن ثم بالنقاشات واألفكار واألكل لنشكل معارفنا.

 

  قراءة في مفهوم النسویة البیئیة ومنطقة الشرق األوسط وشمال أفریقیا
 

العالم نهایة سیناریوهات تصاعد مع الحالي الواقع تغییر إمكانیة في األمل ویتالشى مسبوقة، غیر أبعاد ذات مناخیة أزمة وسط الیوم                      نعیش

توسیع بهدف البیئیة النسویة موضوع على العمل قررنا السیاق، هذا ظل في العالم. یحجر وفیروس الغابات في حرائق بین مظاهره                      وتّنوع

بالنساء ذلك وعالقة واستغاللها األرض ثروات توزیع في العدالة وانعدام المختلفة البیئیة القضایا حول العربیة باللغة المفاهیمیة                   أدواتنا

 باختالف هویاتهن وحیواتهن. كما نسعى إلى إلقاء الضوء على منهجیات التنظیم في ظل األزمات البیئیة وأهمیته.

 

في والتأمل العالم حول البیئیة النسویة وحراكات النظریات وتاریخ جذور لمراجعة استخدامها یمكن سیاسیة لحظة هي الحالیة الفترة أّن                     نرى

طورنا لذلك الجذور؛ وروحانیة واسعة فكریة مدرسة البیئیة النسویة الیوم. منه اإلستفادة یمكننا مسار لرسم المنطقة في وقضایانا                    واقعنا

تمظهر إلى ثّم ومن األدب إلى لیأخذنا الالهوت من وینطلق النسوي-البیئي الفكر تطور یعرض زمني خط لتشمل البیئیة" "النسویة                     صفحة

بواقعنا بحثنا وننهي اآلن. إلى الخمسینیات نهایة من العالم حول والسیاسیة االجتماعیة الحركات في مدارسها بمختلف البیئیة                   النسویة

 وقضایانا البیئیة في المنطقة.

 

  كیف یمكننا فهم واقعنا الجدید من منظور النسویة البیئیة؟ وكیف نتخیل المضي قدًما؟



 

 

 المحاضرین/ات والمدعوین/ات

 

 جمانة إمیل عبود

 
الشخصیة الذاكرة عملها في تستكشف الفني. واألداء والفیدیو والتركیب الرسم في تعمل (1971 الجلیل، عمرو، شفا (موالید عبود إمیل                     جمانة
الخیالیة. والحكایات القصص جمع خالل من األساطیر وصناعة الفلسطیني الفولكلور تقالید من عبود تستمد واالنتماء. والتوق والفقدان                   والجماعیة،

 وبعد بحثها في ممارسات سرد القصص والتاریخ الشفهي، تقدم الفنانة تأویالت جدیدة للحكایات التي اكتشفتها.
 

 سحر القواسمي ونداء سنقرط (مجموعة ساقیة)

 
حیوي ومختبر اإلیكولوجیة، والممارسات المعاصرة بالفنون األرضّیة الذاتي االكتفاء تقالید لتوحید بحثیة منصة - زراعة | علوم | فنون -                      ساقیة
إقامة برنامج إطار في واإلیكولوجیا الزراعة بین ساقیة نموذج یدمج بها. المطالبة (إعادة) و تصورها (إعادة) وطرق وفقدانها المشاعات                     الستكشاف
7 بعد على قینیا، عین قریة في والبرك التاریخیة والمباني المیاه وینابیع العتیقة باألشجار رممت تلة على ساقیة مقر یقع التخصصات.                       متعدد

 كیلومترات غربي رام اهللا في الضفة الغربیة منطقة ج.
 

 صالح حسن
 

صالح یعمل للسود. الفكریة والتقالید اإلفریقیة المرئیة والثقافات األفریقي والفن الشتات تاریخ على عمله ینصب فنون وقّیم وناقد مؤرخ حسن                      صالح
مركز في المرئیة والثقافة الفن تاریخ أستاذ وكذلك المقارنة الحداثات معهد ومدیر سمیث جولدوین أستاذ أیًضا وهو بالشارقة، أفریقیا لمعهد مدیًرا                       حسن

 أفریكانا للدراسات والبحوث وفي قسم تاریخ الفن والدراسات المرئیة في جامعة كورنیل، إیثاكا، الوالیات المتحدة.
 

 كریم اسطفان
 

وبناء الِشهادة شعریة في اسطفان یبحث براون. جامعة في واإلعالم الحدیثة الثقافة في دكتوراه وطالب وُمدّرس فني وناقد ومحرر كاتب اسطفان                       كریم
من كل مع مشارك محّرر وهو الثقافیة، والمنشورات الفنیة المجالت من عدد في ومراجعاته مقاالت ُنشرت الفلسطینیة. البصریة الثقافة في                      العوالم

.(٢٠١٧ ،OR منشورات) كارین كوني ولورا رایكوفیتش لكتاب افتراض/استئناف المقاطعة: المقاومة والوكالة واإلنتاج الثقافي 
 

 ف  راس شحادة
 

االستعمار بعد ما آثار اهتماماته وتشمل اإلنترنت، بعد ما عصر في والهویة الوطن مفاهیم مع فراس أعمال تشتبك فیینا. في مقیم فنان شحادة                         فراس
 والتكنولوجیا والتاریخ. یحمل فراس درجة الماجستیر في الفنون الجمیلة من أكادیمیة الفنون الجمیلة في فیینا.

 
  إسالم الخطیب (مجموعة ویكي الجندر)

 

دائم تراكمي نحو على الجندر ویكي تعمل العربیة. باللغة والنساء الجندر قضایا في مفتوحة نسویة معرفة تنتج تشاركیة إقلیمیة منصة الجندر                       ویكي
محتوى من اهتمامنا مجاالت في غیرنا أنتجه ما أرشفة على نعمل المعرفي، اإلنتاج جانب إلى والمهتمین. المهتمات انخراط على ومنفتحة                      التطور،
به نهتم الذي المحتوى یشمل العربیة. اللغة إلى والنسویة بالجندر المعنیة واألوراق النصوص من مختارات نترجم كما مسموع، أو مرئي أو                       مكتوب

 المفاهیم والمصطلحات واألفالم واألغاني والفنون البصریة، والكتب واألشخاص والحوادث والقضایا، وكذلك الحمالت والمنّظمات العاملة بالمجال.
 

 مجموعة تغمیس
 

هي "تغمیس" مكونات أهم بالحیاة. وتجاربنا وحكایاتنا لقصصنا مشاركتنا طریق عن للتعلم تجربة او للتعلم بلدي وسیط اجتماعي، مطبخ                     تغمیس
ُمخربة الغیر الحیاة إیقاع وفق والعیش الطبیعة ومن مع والتعلم األسئلة وطرح والتجارب القصص فمشاركة االجتماعي، النسیج وَجدل واألكل                     األهالي

 والعودة إلى مصادر أفكارنا ومصادر أكلنا هو ما نحتاج إلیه للعیش بعافیة... تغمیس باألكل وتغمیس بالفكر.



 

 

 عملیة التقدیم
 

 لتقدیم طلبات االشتراك، یرجى إرسال السیرة العملیة ورسالة اهتمام ونماذج ألعمال سابقة (إن توفرت).
opencall@daratalfunun.org 

 
 الموعد النهائي: 15/4

 
 الحضور

 
المحادثة بمساحة المشاركون یلتزم أن أن المتوقع ومن .2021 تموز 30 و حزیران 1 بین ما الفترة في الصیفیة األكادیمیة برنامج                       سیقام

 من خالل حضور جمیع الجلسات.
 

 الرسوم / السفر / اإلقامة
 

في مشتركة إقامة عّمان خارج من للمشاركین سنوفر الشهرین. طول على والطعام المواصالت لتغطیة راتب على المشاركون                   یحصل
الحالیة القیود ضوء في أنه مالحظة یرجى عّمان. وإلى من السفر تكالیف تغطیة یمكننا ال لكن الفنّیة. لإلقامات المخصصة شققنا                      إحدى
شهر بحلول الوبائیة الحالة ساءت إذا وفلسطین. األردن من الفنانین على تقتصر العام هذا المشاركة فإن الوباء، نتیجة                    المفروضة

 حزیران، ستقام األكادیمیة الصیفیة أونالین فقط.  حیث سیبقى الحضور مجانًیا ولكن لن یتم تقدیم أي راتب.
 

  تدابیر الوقایة والسالمة من كوفید-19
 

الستیعاب الترتیبات مرونة على سنحافظ خارجیة. أخرى ومواقع الفنون دارة في ونشاطات أونالین محاضرات من خلیط البرنامج                   سیضم
والحفاظ األوقات جمیع في الكمامة بارتداء االلتزام علیهم یتعین الموقع، في أنشطة المشاركین حضور حالة في المتغیر. الوبائي                    الوضع

 على التباعد االجتماعي. یهمنا الحفاظ على صحتكم وسالمتكم.
 

 دارة الفنون
 

تعود تاریخیة مباني ستة الیوم الفنون دارة تضم .1988 العام منذ بدایتنا كانت العربي. العالم من والفنانین للفنون دارة هي الفنون                       دارة
العرب للفنانین منبر توفیر إلى نهدف جمیعًا. ترمیمها تم الحدیقة، في أثري وموقع الماضي، القرن وثالثینیات عشرینیات                   إلى

 المعاصرین، لدعم الممارسات الفنیة والتبادل الفني، وتحفیز الخطاب النقدي، وتشجیع البحث في الفن العربي وتوثیقه وأرشفته.
 

العاشرة الذكرى في تأسست التي 2003-1999 الصیفیة الفنون دارة أكادیمیة من برنامجها 2021 لعام الصیفیة األكادیمیة                  تستوحي
سنوات، أربع مدار على مروان. الراحل السوري الفنان إشراف تحت والعمل للدراسة الناشئین للفنانین هامة فرصة لتوفر الدارة                    لتأسیس

 التحق باألكادیمیة أكثر من 60 فناًنا من األردن وفلسطین وسوریا ولبنان ومصر والعراق.
 
 

 

 
 


