2019 ،المؤتمر السنوي الثاني
Second Annual Conference 2019

Second Annual Conference 2019 | Art Schools: Histories and Trajectories
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المدارس الفنية :تواري�خ ومآالت
يتمحــور مؤتمــر عــام  ،2019حــول تواريــ�خ المــدارس الفنيــة ومآالتهــا .ويســعى للرتكيــز علــى
مؤسســات الفنــون الجميلــة وعلــى المجموعــات الطالئعيــة الهامشــية التــي انبثقــت مــن
التطــورات المتعــددة فــي النظريــة الفنيــة والممارســات الفنيــة االبت�كاريــة .ســنحاول فحــص
التشــكيالت المؤسســاتية التاريخيــة المتنوعــة للمــدارس الفنيــة ،وتش ـ ّكل المجموعــات والحــركات
الفنيــة حــول أفــكار جديــدة وبديلــة .يشــمل الربنامــج مداخــات متعــددة لباحثــن وعاملــن فــي
مجــال الفــن مــن دول مختلفــة ،ليســلطوا الضــوء علــى ســياقات بعينهــا ،فــي الجزائــر ،وفرنســا،
والهنــد ،وإيــ�ران ،ولبنــان ،والمغــرب ،ونيجرييــا ،وفلســطني ،والســودان ،وتونــس.
يتنــاول المؤتمــر مســألة «األصــول» المتعــددة لهــذه المؤسســات والمبــادرات ،مثـ ًـا إنشــاء كليــات
تدريــس الفــن ،والمتاحــف ،والمجالــس الثقافيــة ،التــي ارتبــط صعودهــا بنشــوء دولــة القوميــة.
فــي هامــش هــذه البيئــات المؤسســاتية للفنــون الجميلــة ،تشــكلت عــدة مجموعــات كمعارضــة
تحديــدا تلــك التــي اعتمــدت منظومــة التصنيفــات الثنائيــة .مــن
للمــدارس الفنيــة التقليديــة،
ً
موقعهــا خــارج هــذه المؤسســات ،كان لهــذه المجموعــة عالقــات مركبــة وتفاعــات مكثفــة مــع
طالئعيــا ،قــام جــزء آخــر
موقفــا
العاملــن فــي هــذا الحقــل المؤسســاتي .فبينمــا تبنــى بعضهــم
ً
ً
بتب ّنــي موقــف محافــظ ،فــي حــن شــارك آخــرون فــي ممارســات عابــرة للجغرافيــا القوميــة.
فــي العقــود األخــرة ،مـ ّـرت المؤسســات الفنيــة الحديثــة بتغيـ�يات دراماتيكيــة .ومنــذ بدايــة حقبــة
ـو ًل فــي مبنــى العالقــة بــن المؤسســات وهوامشــها الطالئعيــة والبديلــة
االســتقالل ،نالحــظ تحـ ّ
والمحافظــة ،والــذي تمظهــر فــي تســليع الهوامــش فــي أعقــاب صعــود أهميــة أدوار الســوق
والمجتمــع المدنــي فــي حقــل الفنــون الجميلــة فــي جميــع أنحــاء العالــم .منــذ ذلــك الحــن ،أصبــح
الهامــش «الطالئعــي» ينافــس المؤسســة ذاتهــا علــى قيــم التــداول داخــل الحقــل والســوق
ـاول فتــح الســؤال
ـاور مختلفــة مــن هــذه التحــوالت ،محـ ً
والمجتمــع المدنــي .ســيتناول المؤتمــر محـ َ
البحثــي والتوثيقــي والفنــي عــن تش ـ ّكل حقــل الفنــون الجميلــة بمســتوى البنيــة المؤسســاتية
والمجموعــات الفنيــة التــي عملــت فــي أطــراف هــذه البنيــة ،وذلــك بنظــرة مقارنــة ونقديــة.

Art Schools: Histories and Trajectories
The 2019 Conference is dedicated to the histories and trajectories of art schools. It focuses on fine arts institutions as well as the marginal avant-garde groups that emerged
in response to the multiple developments in art theories and innovative artistic practice
around the globe. We seek to examine the varying historical and institutional formations
of art schools, and the emergence of groups and movements around new and alternative
ideas. The program brings together scholars and art professionals from different countries
to look at specific contexts in Algeria, France, India, Iran, Lebanon, Morocco, Nigeria, Palestine, Sudan and Tunisia.
The conference examines the modern “origins” of these institutions and initiatives, such
as the establishment of colleges for teaching art, museums and cultural councils, all of
which can be connected to the rise of the nation-state. At the periphery of the fields of
fine arts, several groups formed in opposition to the more traditional art schools, or those
based on binary classification systems. Located outside the institutions, these groups had
complex relationships and interactions with the official practitioners in the field. While
some took an avant-garde position, others were more conservative, and as some promoted national identity, others actively participated in transnational geographies.
Modern art institutions have changed dramatically in the last few decades. Since the
post-independence era, we have witnessed transformations in the relationships between
the institutions and the alternative, marginal and conservative groups. The most salient
of these has been the commodification of avant-garde art, due to the increasing centrality of the market and the independent sector in the fine arts fields across all continents:
the peripheries now compete with their centers over ownership of exchange values, the
market, and civil society. The conference addresses these transformations through an exploration of academic, archival, and artistic projects focusing on the making of the fine art
fields and their margins.

جدول األعمال
Conference Programme

جدول األعمال

الحدث

الوقت

األحد 24 ،تشري�ن الثاني /نوفمرب 2019
وصول المشاركني/ات
عشاء استقبال

19:00

في معهد الدوحة للدراسات العليا
شارع الطرفة ،منطقة  ،70الظعاين

اليوم األول :اإلثنني  25تشري�ن الثاني /نوفمرب 2019
المكان :متحف :المتحف العربي للفن الحديث ،المدينة التعليمية
التسجيل

9:00 – 8:30

كلمة ترحيبية
9:00

اسماعيل ناشف :معهد الدوحة للدراسات العليا
عبد اهلل كروم متحف :المتحف العربي للفن الحديث
محاضرة رئيسية:
إبراهيم القاضي:
ذاتي التعليم ومبادر إلى خلق فضاءات خارج األكاديمية في عقد الخميسينيات من القرن العشري�ن
ّ

10:45 – 9:30

رانجيت هوسكوته:
شاعر وباحث في الثقافة ،وقيم معارض (الهند)
رئيس الجلسة:
حميد دباشي (جامعة كولومبيا ،نيوي�ورك)

10:45

اسرتاحة قهوة

12:45 – 11:00

الجلسة األولى :تحوالت في المدارس الفنية :نظرة مؤسساتية مقارنة
رئيس الجلسة :عصام نصار جامعة والية إلينوي ،ومعهد الدوحة (فلسطني)

11:00

“مدرسة الصورة في تطوان” المغرب :من  1945إلى االستقالل
تينا باروتي :طالبة دكتوراه في تاري�خ الفن والعمارة ،جامعة بوسطن (الواليات المتحدة)

11:20

تذكاري :حالة المؤسسات غري الحكومية والتموي�ل الخاص في فلسطني
تحوي�ل الثقافة إلى نصب
ّ
روان شرف :مديرة فنية ،قيمة معارض ،وباحثة (فلسطني)

11:40

ضد تسميات ما بعد الحرب :أشكال ألوان وحالة بريوت
أنرثوبولوجي وكاتب (لبنان)
م .ك .حرب:
ّ
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اليوم األول :اإلثنني  25تشري�ن الثاني /نوفمرب 2019
المكان :متحف :المتحف العربي للفن الحديث ،المدينة التعليمية

12:00

المؤسسات واإلنتاج الثقافي البصري في الممارسات الفنية النسوية التجري�بية
هالة الهذيلي بن حمودة :جامعة سوسة (تونس)

12:20

نقاش
الجلسة الثانية :بناء المؤسسات :تجارب ،نقد ،ودروس

14:15 – 12:45

رئيس الجلسة:
محمد البلوشي :مستشار ،وزارة الثقافة والرياضة (قطر)

12:45

أسوأ إطاللة ألي فندق في العالم :اإلشراف على جالريي فندق الجدار في بيت لحم
حسني الخطيب شحادة :باحث وقيم معارض (فلسطني).

13:05

فنتازيا الرتب�ية الفنية
جورجيا كوتريتسوس :فنانة وباحثة (اليونان)

13:25

استحضار تمثالت “األصدقاء الثالثة” :تجاوز فضاء العرض
حمد المال :معهد الدوحة للدراسات العليا (قطر)

13:45

“المخرجون”
فابريس إي�ب :فنان (فرنسا)

14:05

نقاش

15:00 – 14:15

اسرتاحة الغداء
برنامج الجوالت (اختياري)

18:00 – 15:00
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•مكتبة قطر الوطنية
•متحف قطر الوطني
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اليوم الثاني :الثالثاء  26تشري�ن الثاني /نوفمرب 2019
المكان :معهد الدوحة للدراسات العليا
شارع الطرفة ،منطقة  ،70الظعاين

الوقت

الحدث

9:00 – 8:00

التسجيل
كلمة افت�تاحية:

9:00

اسماعيل ناشف :معهد الدوحة للدراسات العليا
عبد اهلل كروم متحف :المتحف العربي للفن الحديث
محاضرة رئيسية:
المؤسسات الفنية في إي�ران :تعكس أم تقاوم الطالئعية؟

10:45 – 9:15

حميد كشمريشيكان :معهد الدراسات الشرقية واألفريقية ،ومركز خليلي لألبحاث ،جامعة أكسفورد (إي�ران)
رئيس الجلسة:
حسني الخطيب شحادة :باحث وقيم معارض (فلسطني)
اسرتاحة قهوة

10:45

الجلسة األولى:
طرق في التعليم :مدارس ،حركات ،أساليب

12:40 – 11:00

11:00

11:20

رئيس الجلسة:
إدريس كسيكس :كاتب وباحث (المغرب)
متمرد بتسلئيل :متمردو الفن كأداة لتعريف الحدود االستعمارية
محمد جبالي :فنان وكاتب (فلسطني)
فيال ميدتشي في زمن التحالف بني فرنسا وإيطاليا الفاشية في عقد الثالثينيات من القرن العشري�ن:
بناء سردية عابرة للقومية في خدمة أوروبا الالتينية الجديدة
كاثري�ن فريكس:المعهد الوطني العالي للفن في بورج (فرنسا)

11:40

نظرات متقاطعة على المعهد العالي للفنون الجميلة في الجزائر
سريي�ن عبد الهادي :مستشارة في الرتب�ية الفنية (تونس)

12:00

البيداغوجيا التجري�بية والممارسات الفنية :مالحظات من مشروع أراشيف بارودا في أرشيف فن آسيا
صبيح أحمد :قيم معرض وباحث (الهند)
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اليوم الثاني :الثالثاء  26تشري�ن الثاني /نوفمرب 2019
المكان :معهد الدوحة للدراسات العليا
شارع الطرفة ،منطقة  ،70الظعاين

12:20

14:15 – 12:40

نقاش
الجلسة الثانية:
المركز/الهامش :تفكيك الثنائيات في المدارس والحركات الفنية
رئيسة الجلسة:
روان شرف :مديرة فنية ،قيمة معارض ،وباحثة (فلسطني)

12:40

معهد الدار البيضاء :1960-1972 ،الهوية ،الثقافة الوطنية ،وتفكيك اإلرث االستعماري
دنيا بنقاسم :باحثة (المغرب)

13:00

المدارس الفنية :نموذج تفسريي الستخالص االقتصاد الجيوسياسي للفن التجريدي العربي
جوشوا ديفيد جونسالفس :الجامعة األمريكية ،بريوت (الواليات المتحدة)

13:20

ما أهمية جامعة للفنون والثقافة في فلسطني؟
فاتن نسطاس ميتواسي :جامعة دار الكلمة (فلسطني)

13:40

ممارسات اإلشراف على المعارض في حاالت ما بعد الصراع :قصة اتحاد الفنانني التشكيلي�ي الفلسطيني
جمانة عباس :جامعة كولومبيا (قطر/فلسطني)

14:15 – 14:00

نقاش

15:00 – 14:15

اسرتاحة الغداء
برنامج الجوالت (اختياري)

19:00 – 15:00
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•متحف الفن اإلسالمي
•متاحف مشريب
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اليوم الثالث :األربعاء  27تشري�ن الثاني /نوفمرب 2019
المكان :معهد الدوحة للدراسات العليا
شارع الطرفة ،منطقة  ،70الظعاين

الوقت

الحدث

9:00 – 8:00

التسجيل
كلمة افت�تاحية:

9:15 – 9:00

10:45 – 9:15

اسماعيل ناشف :معهد الدوحة للدراسات العليا
عبد اهلل كروم متحف :المتحف العربي للفن الحديث
محاضرة رئيسية:
الروابط العضوية :ديناميكيات الفن“ ،المثقفون” الجدد ،والمدارس الفكرية في المغرب
إدريس كسيكس :كاتب وباحث (المغرب)
رئيسة الجلسة:
كاثري�ن فريكس :المعهد الوطني العالي للفن في بورج (فرنسا)

10:45

11:00

اسرتاحة قهوة
الجلسة األولى:
تدريس وممارسات الفن العابرة للمجاالت
رئيس الجلسة:
جوشوا ديفيد جونسالفس :الجامعة األمريكية ،بريوت (الواليات المتحدة)

11:00

مدرسة الفن في نسوكا
أوزي�وما أونوزوليكه :جامعة نيجرييا (نيجرييا)

11:20

تدريس الفنون الجميلة في المغرب
أحمد مجيدو :المعهد الوطني للفنون الجميلة في تطوان (المغرب)

11:40

جماليات المنفى :حالة الفنانني العراقي�ي في المهجر
سعد القصاب :جامعة مصراتة ،ليبيا (العراق)

12:00

التصوي�ر الفوتوغرافي الفلسطيني ما بني الفن والتوثيق
عصام نصار :جامعة والية إلينوي ،ومعهد الدوحة (فلسطني)

12:20

نقاش

12:45

جلسة الختام :نقاش مفتوح مع المشاركني/ات
اسرتاحة الغداء

13:30
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المغادرة
اقرتاحات لجوالت
•شرق /غرب ،ريتشارد سريا
•متحف الشيخ فيصل
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Time

Program
Sunday, 24 November 2019
Arrival of Participants

19:00

Welcome Dinner
at Doha Institute
Location: Doha Institute for Graduate Studies, Al Tarfa Street, Zone 70, al Daayen

Day 1: Monday, 25 November 2019
Mathaf: Arab Museum of Modern Art, Education City
8:30 – 9:00

Registration and Coffee
Opening Remarks:

9:00

Ismail Nashef: DI
Abdellah Karroum: Mathaf
Keynote Lecture

9:30 – 10:45

Ebrahim Alkazi: Autodidact and Creator of Para-Academic Spaces in 1950s Bombay
Ranjit Hoskote: Poet, Cultural Theorist and Curator (India)
Moderator:
Hamid Dabashi: (Columbia University, New York)

10:45

11:00 – 12:45

Coffee Break
Session I:
Changing Art Schools: A comparative institutional perspective
Moderator:
Issam Nassar: Illinois State University and Doha Institute for Graduate studies (Palestine)

11:00

The “Pictorial School of Tétouan” in Morocco: 1945 to Independence
Tina Barouti: Ph.D. Candidate in the History of Art and Architecture, Boston University (U.S.A.)

11:20

Monumentalization of Culture: The Case of Privately Funded NGOs in Palestine
Rawan Sharaf: Art director, Curator and Researcher (Palestine)

11:40

Against Post-War Labels: Ashkal Alwan and the Case of Beirut
MK Harb: Anthropologist and writer (Lebanon)
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Day 1: Monday, 25 November 2019
Mathaf: Arab Museum of Modern Art, Education City

12:00

Institutions and the Visual Products Culture in Feminist Experimental Art Practices
Hela Hedhili: College of Fine Arts, University of Sousse (Tunisia)

12:20

Discussion

12:45 – 14:15

Session II
Building Institutions: Experiences, Critiques, and Lessons
Moderator:
Mohammed Al-Baloshi: Consultant, Ministry of Culture and Sport (Qatar)

12:45

The Worst View of any Hotel in the World: Curating the Gallery of the Walled-Off Hotel Bethlehem
Housni Alkhateeb Shehada: Researcher and Curator (Palestine).

13:05

The Fantasy of Art Education
Georgia Kotretsos: Artist and Researcher (Greece)

13:25

Re-Presenting Representing “The Three Friends”: Transcending the Exhibition Space
Hamad Al Mulla: Doha Institute for Graduate Studies

13:45

Les realisateurs
Fabrice Hyber: Artist (France)

14:05

Discussion

14:15 – 15:00

Lunch Break
TOURS PROGRAM (OPTIONAL)

15:00 – 18:00

•	 Qatar National Library (QNL)
•	 National Museum of Qatar (NMoQ)
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Day 2: Tuesday 26 November 2019
Doha Institute for Graduate Studies,
Al Tarfa Street, Zone 70, al Daayen

Time

Program

8:00 – 9:00

Registration and Coffee
Opening Remarks:

9:00

Ismail Nashef: DI
Abdellah Karroum: Mathaf
Keynote Lecture
Art Institutions in Modern Iran: Reflecting or Resisting Avant-gardism

9:15 – 10:45

Hamid Keshmirshekan: SOAS, and Khalili Research Centre, Oxford Un. (Iran)
Moderator:
Housni Alkhateeb Shehada: Researcher and Curator (Palestine)

10:45

11:00 – 12:40

Coffee Break
Session I
Ways of Teaching: Schools, Movements, Styles
Moderator:
Driss Ksikes: Writer, Playwright and Scholar (Morocco)

11:00

The Bezalel Rebellion: Art Rebellions as Tools and Definers of Colonial Boundaries
Muhammed Jabali: Artist and Writer (Palestine)

11:20

The Villa Medicis at the Time of the Alliance between France and Fascist Italy in the 1930s:
The Construction of a Transnational Narrative at the Service of a New Latin Europe
Catherine Fraixe: Ecole nationale supérieure d’art, Bourges (France)

11:40

Crossed Looks on the High School of Fine Arts of Algiers
Sirine Abdelhedi: art education consultant (Tunisia)

12:00

Experimental Pedagogies and Artistic Practice:
Notes from The Baroda Archives project at Asia Art Archive
Sabih Ahmed: Curator and Researcher (India)
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Day 2: Tuesday 26 November 2019
Doha Institute for Graduate Studies,
Al Tarfa Street, Zone 70, al Daayen

12:20

12:40 – 14:15

Discussion
Session II:
Center/Periphery: Deconstructing Binaries in Art Schools and Movements
Moderator:
Rawan Sharaf: Art director, Curator and Researcher (Palestine)

12:40

L’Ecole de Casablanca, 1960-1972: Identity, National Culture and Decolonization
Dounia Benqassem: Researcher (Morocco)

13:00

Art Schools: An Interpretative Model for Explicating Geopolitical Economies of Arab Abstraction
Joshua D. Gonsalves: American University of Beirut (USA)

13:20

Why a University of Arts and Culture in Palestine?
Faten Nastas Mitwasi: Dar al-Kalima University (Palestine)

13:40

Post-conflict Curatorial Practices: The Story of the General Union of Palestinian Plastic Art
Jumanah Abbas: Columbia University (Qatar/Palestine)

14:00 – 14:15

Discussion

14:15 – 15:00

Lunch Break
Tours and Visits (OPTIONAL)

15:00 – 19:00

•	 Museum of Islamic Art (MIA) MIA
•	 Msheireb Museums
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Conference Programme

Day 3: Wednesday 27 November 2019
Doha Institute for Graduate Studies,
Al Tarfa Street, Zone 70, al Daayen

Time

Program

8:00 – 9:00

Registration and coffee
Opening Remarks:

9:00 – 9:15

9:15 – 10:45

Ismail Nashef: DI
Abdellah Karroum: Mathaf
Keynote Lecture
Organic Connectors: Art Dynamics, New “Intellectuals” and Schools of Thought in Morocco
Driss Ksikes: Writer, Playwright and Scholar (Morocco)
Moderator:
Catherine Fraixe: Ecole nationale supérieure d’art, Bourges (France)

10:45

Coffee Break

11:00

Session I
Interdisciplinary Art Teaching and Practices
Moderator: Joshua D. Gonsalves, American University of Beirut (USA).

11:00

The Nsukka Art School: Origins and Trajectories
Ozioma Onuzulike: University of Nigeria (Nigeria)

11:20

Teaching Fine Arts in Morocco
Ahmed Mjidou: Institut National des Beaux-Arts de Tétouan (Morocco)

11:40

The Aesthetics of Exile: The case of the Iraqi Artists
Saad Alqasab: Misurata University, Libya (Iraq)

12:00

Palestinian Photography between Art and Documentation
Issam Nassar: Illinois State University and Doha Institute for Graduate studies (Palestine)

12:20

Discussion

12:45

Closing session
(an open moderated session for all participants)
Lunch Break

13:30
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Hela Hedhili:
An assistant professor at the College of Fine Arts, University of Sousse, Tunisia. She is an accomplished artist, and a member of
the Tunisian Plastic Artists Union. She participated in several group exhibitions in the Arab World. She has published articles on
the pedagogy of artistic images, and the contemporary context of plastic art field in the Arab region.
:هالة الهذيلي بن حمودة
 وعضــو فــي نقابــة الفنانــن التشــكيلي�ي، وهــي فنانــة. تونــس، جامعــة سوســة،أســتاذة مســاعدة فــي المعهــد العالــي للفنــون الجميلــة
، نشــرت العديــد مــن المقــاالت حــول الرتب�يــة والصــور الفنيــة. شــاركت فــي العديــد مــن المعــارض الجماعيــة فــي العالــم العربــي.التونس ـي�ي
.وحــول الحقــل الفنــي التشــكيلي فــي العالــم العربــي

Catherine Fraixe:
Professor of modern and contemporary art history at the Ecole nationale supérieure d›art de Bourges, France. Her main focus of
research is the use of art history as a political tool. She has worked on the promotion of European artists in the United States
during the cold war and on the role of cultural relations in the rapprochement between France and fascist Italy in the 1930s. She
has co-edited with Christophe Poupault and Lucia Piccioni Vers une Europe latine: Acteurs et enjeux des échanges culturels entre
la France et l’Italie fasciste, Bruxelles, Lang, (2014).
:كاثري�ن فريكس
 تر ّكــز فــي أبحاثهــا علــى إمكانيــة. فرنســا،أســتاذة فــي تاريــ�خ الفــن الحديــث والمعاصــر فــي المعهــد الوطنــي العالــي للفــن فــي بــورج
 وعلــى، عملــت علــى تقديــم الفنانــن األوروبيـ�ي فــي الواليــات المتحــدة األمريكيــة إبــان الحــرب البــاردة.اســتخدام تاريـ�خ الفــن أداة سياســية
 قامــت بتحريـ�ر مشــرك مــع كريســتوف.مواقــع العالقــات الثقافيــة بــن فرنســا وإيطاليــا الفاشــية إبــان عقــد الثالثينيــات مــن القــرن العشــري�ن
:بوبــو ولوســيا بيتشــيوني لكتــاب
Vers une Europe latine: Acteurs et enjeux des échanges culturels entre la France et l’Italie fasciste, Bruxelles, Lang, (2014).

Sabih Ahmed:
A curator and researcher based in New Delhi. He was formerly a senior researcher at Asia Art Archive. He led the organization’s
research initiatives pertaining to modern and contemporary art in India from 2009 to 2019 with digitization of artist archives,
mapping and translation of art writing across multiple languages, and organization of colloquia and seminars around archiving
and educational resources. Ahmed is currently among the ensemble of curatorial mentors for ‘Five Million Incidents’ (2019-2020)
organized by Goethe-Institut, Delhi & Kolkata, conceived by Raqs Media Collective. Ahmed’s curatorial work explores modern and
contemporary art through diverse itineraries, languages, and inter-disciplinary formations.
:صبيح أحمد
 أشــرف علــى المبــادرة، فــي هــذا اإلطــار. عمــل فــي الســابق باح ًثــا فــي أرشــيف آســيا للفــن. يقيــم فــي نيودلهــي،قيــم معــارض وباحــث
ّ
 وعمــل، ســعى إلــى رقمنــة أراشــيف الفنانــن، ضمــن هــذه المبــادرة.2009-2019  فــي الفــرة،البحثيــة حــول الفــن الهنــدي الحديــث والمعاصــر
 يعمــل أحمــد اآلن.أيامــا دراســية وســيمنارات حــول األرشــفة كمصــدر مــن المصــادر الرتبويــة
ونظــم
،علــى تحديــد الكتابــات حــول الفــن وترجمتهــا
ّ
ً
 وينظمهــا معهــد،» وهــو فكــرة بدأتهــا مجموعــة «رقــص،)2019-2020( »ضمــن مجموعــة مــن القيمــن فــي مشــروع «خمســة ماليـ�ي حادثــة
 وتشــكيالت عــر مجاليــة، ولغــات، يست�كشــف الفــن الحديــث والمعاصــر عــر أزمنــة، كقيــم معــارض، إن عمــل أحمــد.غوتــة فــي دلهــي وكلكتــا
.مختلفــة

Second Annual Conference 2019 | Art Schools: Histories and Trajectories

 تواري�خ ومآالت: | المدارس الفنية2019 ،المؤتمر السنوي الثاني

Biographies

السري الذاتية

Dounia Benqassim:
Professor emeritus of linguistics at Hassan II University, College of Arts and Humanities of Aîn Chok, Casablanca, where she
worked from 1984 to 2005. She is an art critic, and publisher at Editions AfricArts, Casablanca. Her publications include: Dictionnaire des Artistes Contemporains du Maroc– 260 artistes and 50 Art spaces: galleries, museums, and art schools (2010);
Collection Identité Culture Nationale et Décolonisation de l’art africain : L’Ecole de Casablanca ; L’Ecole de Tétouan ; L’Ecole de
Dakar (2015); Comics with an Attitude : The outcomes of workshops conducted by the collective ART APPRECIATION at Hassan II
University, in collaboration with Transparency International.
:دنيا بنقاسم
1984-  حيث عملت في الفرتة، الدار البيضاء، عني شق، كلية الفنون واآلداب،أستاذة متقاعدة في اللسانيات من جامعة الحسن الثاني
: من إصداراتها المتعددة. وناشرة في دار النشر فنون أفريقيا، وهي ناقدة فنية.2005
Dictionnaire des Artistes Contemporains du Maroc– 260 artistes and 50 Art spaces: galleries, museums, and art schools (2010);
Collection Identité Culture Nationale et Décolonisation de l’art africain : L’Ecole de Casablanca ; L’Ecole de Tétouan ; L’Ecole de
Dakar (2015); Comics with an Attitude : The outcomes of workshops conducted by the collective ART APPRECIATION at Hassan II
University, in collaboration with Transparency International.

MK Harb:
An anthropologist and writer from Beirut, Lebanon. He received his Master of Arts in Middle Eastern Studies from Harvard University, and his research focuses on cities, architecture, and escapist consumer culture in the Arab world. His work has been published in Columbia University’s Journal of Politics and Society, Hyperallergic, Art Review Asia, Asymptote, and Reorient Magazine.
He is currently working on a novel.
: حرب. ك.م
 ير ّكــز. جامعــة هارفــارد، أنهــى دراســة الماجســتري فــي الفنــون فــي قســم الدراســات الشــرق أوســطية. لبنــان،ـي وكاتــب مــن بــروت
ّ أنرثوبولجـ
ِ  ُن. وثقافــة االســتهالك الهروبيــة فــي العالــم العربــي، والهندســة المعماريــة،فــي أبحاثــه علــى المــدن
شــرت أعمالــه فــي مجلــة «السياســة
: كمــا المجــات التاليــة،والمجتمــع» الصــادرة عــن جامعــة كولومبيــا
Hyperallergic, Art Review Asia, Asymptote, and Reorient Magazine.
. حرب يعمل على كتابة رواية. ك.م

Hamid Keshmirshekan:
Senior teaching fellow at the Department of History of Art and Archaeology, School of Arts, SOAS, and senior research associate
at Khalili Research Centre, Oxford University. He was previously senior lecturer at the Advanced Research Institute of Art (ARIA),
Iranian Academy of Arts (2013-17). His interests are Twentieth and Twenty-first centuries art from the Middle East, with particular attention to the recent developments in art practice and its relation to the context of its production. His latest publications
include ‘Cultural Essentialism in the Context of Neo-Orientalism: The Exposure of Contemporary Art Practices from the Middle
East’ (2019), ‘Parameters of “Modern” and “Contemporary” Art from the Middle East: An Alternative Art Historical Account’ (2017).
:حميد كشمريشيكان
، ويعمــل باح ًثــا مشــار ًكا فــي معهــد خليلــي لألبحاث،محاضــر فــي قســم تاريـ�خ الفــن واألركيولوجيــا فــي معهــد الدراســات الشــرقية واألفريقيــة
 ت�تمحــور.)2013-2017(  التابــع لألكاديميــة الفنيــة اإليرانيــة، محاضـ ًـرا فــي معهــد الفنــون للدراســات المتقدمــة،ـابقا
ً  سـ، عمــل.جامعــة أكســفورد
 خاصــة حــول العالقــة بــن التطــورات فــي،اهتماماتــه البحثيــة حــول الفــن فــي الشــرق األوســط فــي القرنــن العشــري�ن والحــادي والعشــري�ن
: مــن إصداراتــه األخــرة.ممارســة الفــن وســياقاته اإلنتاجيــة
Cultural Essentialism in the Context of Neo-Orientalism: The Exposure of Contemporary Art Practices from the Middle East’
(2019), ‘Parameters of “Modern” and “Contemporary” Art from the Middle East: An Alternative Art Historical Account’ (2017).
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Joshua David Gonsalves:
Associate Professor in the English Department at the American University of Beirut, where he teaches and researches Romanticism, Cinema, Visual Culture & War Studies. His publications include: Bio-Politicizing Cary Grant: Pressing Race, Class and Ethnicity into Service in “Amerika” (2015), “Stranger Things, “Binging on Demand” & the Serialized Symptoms of Late Capitalism” (2017).
:جوشوا ديفيد جونسالفس
، والثقافــة البصريــة، والســينما، يــدرس وي�بحــث فــي الرومانســية. بــروت،أســتاذ مشــارك فــي قســم اللغــة اإلنكليزيــة فــي الجامعــة األمريكيــة
: مــن إصداراته.ودراســات الحــرب
Bio-Politicizing Cary Grant: Pressing Race, Class and Ethnicity into Service in “Amerika” (2015), “Stranger Things, “Binging on Demand” & the Serialized Symptoms of Late Capitalism” (2017).
Georgia Kotretsos:
A visual artist, a professional spectator and researcher based in Athens, Greece. Kotretsos is a PhD student in The Division of Philosophy, Art and Critical Thought at the European Graduate School, in Switzerland. With her work, she critiques the conformity
of seeing by studying, proposing and practicing liberating and anarchic approaches of looking at art. Earlier this year, Kotretsos
founded THE ΤΕΛΟΣ SOCIETY| TTS, Arts & Culture Research Lab Observatorium in Athens, Greece.
:جورجيا كوتريتسوس
، الفــن والفكــر النقــدي، طالبــة دكتــوراه فــي وحــدة الفلســفة. اليونــان، وتقيــم فــي أثينــا، تقــوم بمشــاهدات مهنيــة وأبحــاث،فنانــة بصريــة
 وذلــك مــن خــال دراســة واقــراح، تنتقــد امت�ثــال المشــاهدة، مــن خــال أعمالهــا. فــي سويســرا،فــي المعهــد األوروبــي للدراســات العليــا
. اليونــان، فــي أثينــا،ـرا لبحــث الفــن والثقافــة
ً  مختـ، هــذا العــام أسســت جمعيــة تيلــوس.ممارســات فوضويــة فــي النظــر إلــى العمــل الفنــي
Tina Barouti:
A Ph.D. Candidate in the History of Art and Architecture at Boston University specializing in modern and contemporary African
art. In 2015, she received her M.A. at Boston University, where she focused on photography during Algeria’s civil war of the 1990s.
Currently, Barouti serves as an archival researcher for an upcoming exhibition on Moroccan art at the Museo Nacional Centro de
Arte Reina Sofía.
:تينا باروتي
 أنهــت،2015  فــي عــام. حيــث تختــص فــي الفــن األفريقــي الحديــث والمعاصــر، جامعــة بوســطن،طالبــة دكتــوراه فــي تاري ـ�خ الفــن والعمــارة
 حيــث عملــت علــى التصوي ـ�ر الفوتوغرافــي فــي الحــرب األهليــة فــي الجزائــر فــي تســعينيات القــرن،دراســة الماجســتري مــن الجامعــة ذاتهــا
. إســبانيا،حاليــا باحثــة فــي األرشــيف إلعــداد معــرض حــول الفــن المغربــي فــي متحــف الملكــة صوفيــا الوطنــي
 تعمــل.العشــري�ن
ً
Driss Ksikes:
The Director of Economia, HEM research center in Rabat. He is a writer, playwright and scholar on media and culture. He has been
appointed in 2019 as member of CODESRIA (prestigious council supporting social sciences in Africa) scientific committee. He is
the author of numerous plays and novels. His book Le métier d’intellectuel: dialogues avec quinze penseurs du Maroc (The intellectual profession: interviews with 15 Moroccan thinkers), co-authored with Fatma Aït Mous, won the Prix Grand Atlas, Morocco’s
most prestigious book prize.
:إدريس كسيكس
2019  ُعـ ّـن عــام. وباحــث فــي اإلعــام والثقافــة، ومؤلــف مســرحي، وهــو كاتــب. م فــي الربــاط. ي. مركــز األبحــاث خاصــة ه،مديــر إيكونوميــا
 مقابلــة مــع مثقفــن15 : حــاز كتابــه «مهنــة المثقــف. لــه العديــد مــن اإلصــدارات الروائيــة والمســرحية.ـوا فــي اللجنــة العلميــة كوديســريا
ً عضـ
. وهــي مــن أهــم جوائــز الكتــب المغرب�يــة،مغاربــة» (شــاركته بالت�أليــف فاطمــة آيــت مــوس) علــى جائــزة جرانــد بــري أطلــس
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Sirine Abdelhedi:
The Councilor for Africa and the Middle East within the International Society for Education through Art (InSEA). In parallel, she
has developed a research project focusing on modern and contemporary artists from the Arab region. Sirine Abdelhedi holds academic qualifications in Cultural Studies and Cultural Management from Pantheon-Sorbonne University and University of Paris
VIII respectively.
:سريي�ن عبد الهادي
 تقــوم ســري�ن بأبحــاث حــول الفنانــن الحديثــن، بمــوازاة ذلــك.مستشــارة حــول أفريقيــا وآســيا فــي الجمعيــة الدوليــة للرتب�يــة مــن خــال الفــن
 ولقــد أنهــت دراســتها العليــا فــي الدراســات الثقافيــة واإلدارة الثقافيــة مــن جامعــة الســوربون.والمعاصريــ�ن فــي المنطقــة العرب�يــة
.وجامعــة باريــس الثامنــة علــى التوالــي
Jumanah Abbas:
An architect currently pursuing a master’s degree in Critical, Curatorial and Conceptual Practice at Columbia University, New York.
She has participated in several exhibitions including Benevolent Intentions: Makassed, Patron of Modern Architecture at Saleh
Barakat Gallery in Beirut and Curricular Exchange in the upcoming Sharjah Architecture Triennial.
:جمانة عباس
حاليــا بإكمــال دراســتها العليــا فــي قســم الممارســة النقديــة والمفاهيميــة وتقي�يــم المعــارض فــي جامعــة
 وتقــوم،مهندســة معماريــة
ً
 وصــي المعمــار الحديــث فــي جالــري صالــح بــركات فــي، مقاصــد كريمــة: منهــا، شــاركت فــي العديــد مــن المعــارض. نيويــ�ورك،كولومبيــا
.أيضــا فــي معــرض الشــارقة للمعمــار
ً  وستشــارك،بــروت
Muhammad Jabali:
Palestinian artist and author of picture books based in Berlin. He taught at Weißensee Academy of Art Berlin and was a faculty
member at the Bezalel Academy of Arts and Design in Jerusalem. Muhammad Jabali’s practice spans across a range of media
including visual arts, music and literature, amongst others.
:محمد جبالي
 وكان عضــو هيئــة أكاديميــة،درس فــي أكاديميــة فايسينســي للفــن فــي برلــن
ّ  ومؤلــف كتــب مصـ،فنــان فلســطيني
ّ . يقيــم فــي برلــن،ـورة
/ الفنــون البصريــة: منهــا، يســتخدم جبالــي فــي ممارســاته الفنيةالعديــد مــن الوســائط.فــي كليــة بتســلئيل للفــن والتصميــم فــي القــدس
. وغريهــا، واألدب،الموســيقى
Housni Alkhateeb Shehada:
The head of the department of Visual Art at the Levinsky College of Education and senior lecturer at the Bezalel Academy of Art
and Design (Jerusalem). His academic activities concern classical Arabic and modern literature, Islamic history, and history of art,
particularly contemporary Palestinian art. His publications include a book on veterinary medicine in medieval Islam (Brill, Leiden
2013), studies and catalogues of contemporary Palestinian art, as well as two books of poetry. He has also curated exhibitions of
Palestinian artists.
:حسني الخطيب شحادة
 ت�تمحــور اهتماماته.) ومحاضــر فــي أكاديمية بتســلئيل للفن والتصميــم (القدس،رئيــس برنامــج الفنــون البصريــة فــي كليــة ليفنســكي للرتب�يــة
 تشــمل.تحديــدا تاريــ�خ الفــن الفلســطيني المعاصــر
، وتاريــ�خ الفــن، والتاريــ�خ اإلســامي،البحثيــة حــول األدب العربــي الكالســيكي والحديــث
ً
 ومجموعــة مــن الدراســات والكتالوجــات حــول الفــن الفلســطيني،)2013 كتابــا حــول البيطــرة فــي العصــر اإلســامي الوســيط (بريـ�ل
إصداراتــه
ً
. أشــرف علــى العديــد مــن معــارض الفــن الفلســطيني. وديوا َنــي شــعر،المعاصــر
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Ahmed Mijdou:
A professor of art history and history of civilizations at the National Institute of Fine Arts in Tétouan. He has participated in various symposiums and published many articles on Moroccan arts. In 2019, Mijdou has edited an exhibition catalogue on contemporary Moroccan artist, Abdelkrim Ouazzani.
:أحمد مجيدو
 ونشــر العديــد مــن، شــارك فــي العديــد مــن المؤتمــرات. تطــوان،أســتاذ تاريــ�خ الفــن والحضــارات فــي المعهــد الوطنــي للفنــون الجميلــة
.)2019( كتالوجــا حــول الفنــان المغربــي المعاصــر عبــد الكريــم الوزانــي
،مؤخــرا
، أصــدر أحمــد مجيــدو.المقــاالت حــول الفــن المغربــي
ً
ً

Rawan Sharaf:
Currently a lecturer at the Art and Design Faculty at Birzeit University. She is interested in the social history of Palestinian visual
arts, the institutionalization and politics of cultural work and in the study and critique of the complex relationship between cultural productions and their sponsoring institutions in a colonial context. She contributed to the establishment of The Palestinian
Art Court - al Hoash in Jerusalem and was its former Director (2006-2013). She managed and edited al Hoash’s series of books on
Palestinian art and co-curated the exhibition Otherwise Occupied at the 55th International Art Exhibition - Venice Biennale 2013.
:روان شرف
وم�أسســة
تعمــل
ً
َ ، تهتــم بالتاريــ�خ االجتماعــي للفــن البصــري الفلســطيني. جامعــة بــر زيــت،حاليــا محاضــرة فــي كليــة الفنــون والتصميــم
 ســاهمت. والعالقــات المركبــة بــن اإلنتــاج الثقافــي والمؤسســات الداعمــة لــه فــي الســياق االســتعماري،وتســي�يس العمــل الثقافــي
 أدارت وحــررت سلســلة الكتــب حــول الفــن.2013  إلــى عــام2006  وتر ّأســته مــن عــام،فــي ت�أســيس «حــوش الفــن الفلســطيني» فــي القــدس
: عملــت قيمــة فــي،الفلســطيني الصــادرة عــن حــوش الفــن الفلســطيني
.Otherwise Occupied at the 55th International Art Exhibition - Venice Biennale 2013
Faten Nastas Mitwasi:
Lives in Bethlehem, Palestine, is an artist who works mainly in installation art utilizing various mediums; photography, video,
calligraphy, handmade and ready-made objects in her art. She was a key person in developing and establishing Dar al-Kalima
University College of Arts and Culture, where she currently works. Among her publications: Sliman Mansour (2008) and Reflections on Palestinian Art: Art of Resistance or Aesthetics (2015). She has curated several exhibitions and art projects, including the
Palestinian Collection for the “Imago Mundi” project.
:فاتن نسطاس ميتواسي
 وفن، وفيديــو، فوتوغرافيــا: مســتخدمة العديــد مــن الوســائط، وتعمــل باألســاس علــى بنــاء المنشــأة، فنانــة. فلســطني،تعيــش فــي بيــت لحــم
. وتطوي�رهــا، جامعــة دار الكلمــة، كانــت أحــد األشــخاص المركزيـ�ي فــي ت�أســيس كليــة الفــن والثقافــة. وأغــراض، ومــواد جاهــزة،الخــط العربــي
 أشــرفت علــى العديــد مــن.)2015(  فــن المقاومــة أم الجمــال؟:)؛ ت�أمــات فــي الفــن الفلســطيني2008(  ســليمان منصــور:مــن إصداراتهــا
.» مــن ضمنهــا المجموعــة الفلســطينية فــي مشــروع «إماجــو مونــدي،المعــارض
Issam Nassar:
Professor of History at Illinois State University and Doha Institute for Graduate studies. He is also the co-editor of Jerusalem
Quarterly. Issam Nassar is the author of many books and articles on photography in the Middle East. His forthcoming book with
Salim Tamari and Stephen Sheehi, Camera Palestina: Photography and Displaced Histories of Palestine will be released in 2020.
:عصام نصار
 أصــدر العديــد.ـررا مشــار ًكا فــي حوليــات القــدس
ً  ويعمــل محـ. ومعهــد الدوحــة للدراســات العليــا،أســتاذ التاري ـ�خ فــي جامعــة واليــة إلينــوي
: الكامــرا الفلســطينية، بالتعــاون مــع ســليم تمــاري وإســطيفان شــيحي، وســيصدر لــه قري ً�بــا.مــن الكتــب حــول التصويـ�ر فــي الشــرق األوســط
. وذلــك عــن دار نشــر جامعــة كاليفورنيــا،التصوي ـ�ر والتاري ـ�خ المغيــب فــي فلســطني
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Ranjit Hoskote:
Poet, cultural theorist and curator. He has been acclaimed as a seminal contributor to Indian art criticism and curatorial practice.
Hoskote curated India’s first ever national pavilion at the Venice Biennale (2011). Among his recent curatorial projects are M F Husain: Horses of the Sun (Mathaf, Doha, 2019) and Opening Lines: Ebrahim Alkazi, Works 1948-1971 (Art Heritage, New Delhi, 2019).
رانجيت هوسكوته:
ـم أول معــرض للهنــد
شــاعر ،وباحــث فــي الثقافــة ،وقيــم معــارض .يعتــر مــن أهــم قيمــي المعــارض وناقــدي الفــن فــي الهنــد اليــوم .كان قيـ َ
فــي بينالــي البندقيــة عــام  .2011أشــرف مؤخـ ًـرا علــى معــرض مقبــول فــدا حســن :عاديــات الشــمس (متحــف ،الدوحــة ،)2019 ،وفتــح الخطــوط:
إبراهيــم القاضــي ،األعمــال ( 1945-1971تــراث الفــن ،نيودلهــي.)2019 ،
Hamad Al-Mulla:
Researcher currently enrolled in the sociology and anthropology program at the Doha institute for Graduate Studies, Doha. His
chief interest is the sociology of culture in Qatar, Gulf, and Arab contexts. He has worked in many cultural institutions on developing creative digital content, as well as marketing campaigns. He was part of many artistic initiatives focusing on creative digital
content.
حمد المال:
باحــث ،ويكمــل دراســته العليــا فــي برنامــج علــم االجتمــاع واألنرثوبولوجيــا ،معهــد الدوحــة للدراســات العليــا .ت�تمحــور اهتماماتــه باألســاس
حــول سوســيولوجيا الثقافــة فــي قطــر ،والخليــج ،والعالــم العربــي .عمــل فــي العديــد مــن المؤسســات الثقافيــة علــى تطويــ�ر محتــوى
رقمــي إبداعــي ،وكذلــك علــى حمــات تســويقية .شــارك مــع آخريــ�ن فــي العديــد مــن المبــادرات الفنيــة التــي ت�تنــاول المحتــوى الرقمــي
اإلبداعــي.
Ozioma Onuzulike:
Professor of Ceramic Art and African Art/Design at the department of Fine and Applied Arts, University of Nigeria, Nsukka. He
is an alumnus of Civitella Ranieri, and was a fellow UNESCO-ASCHBERG, a Laureate Leventis postdoctoral fellow at SOAS, and a
postdoctoral fellow at ACLS African Humanities Programme.
أوزي�وما أونوزوليكه:
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أســتاذ الخــزف الفنـ
ّ
رانيـ�يي ،وكان باح ًثــا فــي اليونسكو-أشــبريغ ،كمــا حصــل علــى منحــة ليفينتــس لمــا بعــد الدكتــوراه فــي معهــد الدارســات الشــرقية واألفريقيــة،
وذلــك إلــى جانــب منــح بحثيــة أخــرى.
Fabrice Hyber:
One of the most visible French artists on the scene, he created the French Pavilion at the Venice Biennale and was awarded the
Golden Lion in 1997. He created UR (Unlimited Responsibility) in 1994 to manage his “artist as entrepreneur” approach, experimenting with the idea of trade and circulation between the South and North of the Mediterranean. His work is rhizomatic and
uses the strategies of diverse sciences to explore life and slippery ideas and continuous creation. His approach is influenced by
Marcel Duchamp, but also by the nomadic traditions of continuous movement.
فابريس إي�ب:
مــن أهــم الفنانــن الفرنسـي�ي ،وقــد حــاز علــى جائــزة األســد الذهبــي عندمــا مثــل بلــده فــي بي�ينالــي فينيزيــا عــام  .1997أســس شــركة «أور»
(مســؤولية غــر محــدودة) ســنة  1994لتس ـي�ي مشــاريعه الفنيــة كجــزء مــن طريقــة عملــه ،بمــا فــي ذلــك التبــادل التجــاري بــن جنــوب البحــر
األبيــض المتوســط وشــماله .يســتخدم فــي أعمالــه مجموعــة مــن االســراتيجيات مــن العلــوم الست�كشــاف الحيــاة واألفــكار وعمليــة الخلــق
ـتمري�ن.
المســتمرة .ت�أ ّثــر بمارســيل دوشــامب ،وبمفاهيــم وممارســات الحركــة والرتحــال المسـ َّ
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