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16:15

Sarah Linford: "Making as knowing: Reflections on Varied Epistemological Models for Artistic

Research and Education." (on-site, in English)

سارة لینفورد: "اإلنتاج بحسب المعرفة: تأّمالت في النماذج المعرفّیة المتنّوعة للبحث الفّنّي والتعلیم."

عنوالشرقالجنوبعنالشمالُیمیِّزفقط،الوسائلفيأمالّنھج،فياختالفھناكھلتعزیزه؟یتّمكیفالیوم؟الفّنّي""البحثیتشّكلِممَّ

فّعالة،ھذهتعدلمالنھضة.عصرفيوضعھاتّمالتيالغربّیةالقواعدمنصریحبشكلمستمّدةالفّنّيالبحثتقییممعاییرتعدلمالغرب؟

التاریخّیة،الجمیلةالفنونأوالتاریخّیةاألكادیمّیةالنماذجمنالمستمّدةالمعاییرإسقاطتّملقداالجتماعّیة.أوالجمالّیةالناحیةمنسواء

عنتعّبرالتيللممارساتكبیر،حّدإلىالمجال،األمرھذاأتاحلقدثورّیة.بصرّیةلغةتأسیسأّنھاعلىالبحثفكرةإسقاطتّموكذلك

ناألجھزة المتوّسطّیةالممارساتتساھموماذاالفّنانین،تشكیلفيواللغةالثقافةالجغرافیا،دورھوماالسیاق،ھذافيالخبرات.وتھجِّ

توّجھاتتجّنبفيبّناءةتكونأنلھذهیمكنباختصار،كیف،القضایا؟ھذهحولاألكبرالعالميالنقاشفيوالتعلیمالفّنّيللبحثالمتنّوعة

الثقافّیةالغموض""تربیةتقّدمربماقوّیة؟تصنیعّیةقواعدلدیھاالتيالبلدانقبلمناألحیانمنكثیرفيمنتجةسلعةبمثابةالفّنانجعل

رات متعّمقة لتوسیع وإثراء المفاھیم السائدة بشأن ما یشّكل البحث الفّنّي. والماّدّیة تبصُّ

17:00

Ido Govrin: Research Question in the arts (on-site, in Hebrew)

عیدو غوفرین: سؤال البحث في الفنون

الذيالبحثسؤالوحولعام،بشكلالفّنّيالبحثحولأفكاريسأقّدمعنوانھا،فيالتيالمضاعفةللتعلیماتووفًقاالمحاضرة،ھذهفي

اختبارحالةبمثابةتكونأنالممكنمننفسھاالمحاضرةفإّنذلك،إلىباإلضافةبینھما.المتبادلةوالعالقاتخاّص،بشكلصمیمھفي

خاللمنالفّنفيالعملّیةأبحاثھعنأكادیمّیةمحاسبةتقدیمیحاولعندماحالّیًاالباحث/الفّنانتواجھالتيالصعوبةتوّضحنموذجّیة

البوستإطارفيالحالّيالبحثّيوالمشروعالدكتوراة،شھادةنیلإطارفيالفّن،فيالسابقالبحثخلفّیةعلىلغتھ.لیستلغةاستخدام

أالتاریخذلك:فيبماالفّن،فيالبحثبسؤالالمتعلّقةالقضایاالمحاضرةھذهفيسأناقشدكتوراة، الفّن،عنوالكتابةالفّنّيللبحثالمجزَّ

الطبیعّیةالعلومبیناإلدراكمنمختلفةنماذجخلفّیةعلىالفّنفيالبحثوسؤالوالفّنّي،األكادیمّيالبحثبینالجوھرّيواالختالف

واآلداب، والبعد اإلبداعّي والنظرّي للباحث/الفّنان، ومسألة المعرفة في البحث الفّنّي.



2022أّیار20الجمعة،یوم

9:30
Hou Hanru: Interactions across the Mediterranean. The Med-shows. (online, in English)

ھو ھانرو: تفاعالت عبر المتوّسط. العروض المتوّسطّیة.

ماوعصرنا،یومنامقابلفيMAXXIلـالرئیسیةالبحثخیوطأحداألوسط  والشرقالمتوسطاألبیضالبحرسیناریوھاتدراسةتشكل
معإیرانكبیرة:أھّمّیةذاتلسیاقاتالمعارضمنثالثّیةالمتحفخّصصاألخیرة،السنواتفيللمؤّسسة.DNAالـتشكیلفيیساھم

الحضريللتغّیرواالستجابةالدیمقراطي،التراجعمقاومةمثلأسئلةتمثیلمعإسطنبول؛2014-1960إیران.المحّررغیرالتاریخ
الشوق،إسطنبول.(المستقبلوتصّورالمتنّوعة،الجماعاتوتعایشاالقتصادّي،والتوّسعواالجتماعّیة،السیاسّیةوالصراعاتالسریع،
Home(السعادةعنوالبحثالتنّوعضمنوالتعایشالحضرّي،التحّولعلىتحلیلھاموضوعرّكزوقدبیروت،)؛الغضبالفرح،

Beirut. Sounding the Neighbors.(فياقتناعناأدىاألخیرة،اآلونةفيMAXXIإلىالمتوّسطّیةالفّنلمجتمعاتالمھّمبالدور
یساعدناالذياألمرسابًقا،یوغوسالفیاأيالمتوّسط  ،األبیضللبحرالشمالّيالساحلعلىالتركیزإلىقادتنامًعاللعیشجدیدةرؤیةصوغ

على نقل المزید من الموضوعات والصور ذات الّصلة لھذه الدینامیكّیة اإلبداعّیة الجدیدة. 

10:15

Liora Belford: Jerusalem: The Politics of Acoustic Spaces and Listening Territories (on-site, in

Hebrew)

لیئورا بیلفورد: القدس: سیاسة المساحات الصوتّیة ومناطق االستماع

Howكتابھفيبارتروالنیشیر to Live Together،شيء:"لكّلإیقاعإنشاءھوالسلطةبھاتقومالتياألولىاألشیاءأحدأنإلى

فيالسلطةإیقاعفيأتأّملفإّننيفّنّیةمعارضوأمینةصوتّیةفّنانةبصفتي).1977/2013,35(للكالم"للفكر،للوقت،للحیاة،إیقاع

فيالصوتّیةللمساحاتمكّثفاستكشافعلىوالفلسطینّییناإلسرائیلّیینالفّنانینمنمجموعةمعأعملكنتالماضيالعامففيالقدس،

المتنّوعةوالمعّداتاألجھزةتشملو"الصوتّیات"الصوت،یتیحھاالتيالعالقاتاّتباعھو"االستماع"االستماع.ولمناطقالقدس

ھواألّولحالّیًا.الجاریةالمجموعةأنشطةمننشاطینالورقةھذهستتقّصىالسلطة.منمختلفةمناطقإلىالمدینةتقّسمالتيوالمعّقدة

وھوالثاني،أّماالقدس".فياالستماع"مساراتبعنواناإلنترنتعبرصوتّيأرشیفوإنشاءللمدینةالصوتّيللمشھدخرائطرسم

علىوفلسطینّیون،إسرائیلّیونفّنانونیؤّدیھاكماالصوتّیة،األفعالتأثیر(عملّیًا)فیبحثاالجتماعّیة"،الصوتّیاتمن"درجاتبعنوان

مالصوتّیةاألنطولوجیاكانتإذاأسأل،المبادرتینكلتاخاللمنللمدینة.الصوتّيالمشھد للتالعبالصوتبھاُیؤّدىالتيبالطرقُتقدَّ

حّیزّیةبتسویاتالخاّصةوالماّدّیةالمرئّیةالتصامیمیتجاھلأویّتھمأنالصوتّيالفّنّيللفعلیمكنفكیفتكوینھ،وإعادةوتفكیكھبالفضاء

في المدینة؟

11:00

Fernando Hernández-Hernández: Artistic research: a space to promote knowledge and

disruptive thinking in the arts and in the academy. (online, in English)



فرناندو أرناندس-أرناندس: البحث الفّنّي: مساحة لتعزیز المعرفة والتفكیر الُمعّطل في الفنون واألكادیمّیة.

منبلافتراضّيتأكیدمنُیبنىالفھوالفّن،مثلواحد.تعریفلھولیسالماضيالقرنسبعیناتفيظھرونھجمجالھوالفّنّيالبحث

األفكاربعضاستعادةتتّمثّمالفّنّي،البحثعلیھایقومالتيالحججبمراجعةالعرضھذایبدأالتأكید،ھذاأساسعلىوجوده.فيالتشكیك

علىأشّددأخیًرا،الفّنّي.واإلنتاجالفّنّيالبحثبینواالختالفاتالعالقاتبعضسأعرضذلك،بعدحولھ.الجدلبناءفيساعدتالتي

فيتسھمأنیمكنالتيالحججبعضسأطرحالجولة،ھذهفيالنتیجة.فكرةفيوالتشكیكالسیرورات،شفافیةالمنھجّیة،الدّقةأھّمّیة

الجامعةداخلوكذلكوخارجھا،الفنونداخلوللفعلللتفكیرللمعرفة،یقّدمھاالتيالمساھماتھيوماالفّنّيالبحثماھیةحولالنقاش

بجامعةالثقافّیةالتربیةوحدةمنوالتربیةالفنونفيالدكتوراةلدرجةتقدیمھاتّمالتياألطروحاتبعضمعالحججھذهتتداخلوخارجھا.

برشلونة.

13:15

Waste/d, an ongoing art and pedagogy research project on social and artistic potential in

times of extended crisis (online, in English)

by the Temporary Academy of Arts, PAT (Elpida Karaba, Despina Zefkili, Yota Ioannidou, Vangelis

Vlahos)

Waste/d،الممتّدةاألزماتأوقاتفيوالفّنّیةاالجتماعّیةاإلمكاناتحولوالتربیةالفّنفيجاٍربحثّيمشروع

PATللفنون،المؤّقتةاألكادیمّیةقبلمن (Elpida Karaba, Despina Zefkili, Yota Ioannidou, Vangelis Vlahos(

والفاسد،الفائضللھدر،الموضوعّیةالمحاورحولفّنّیةومشاریعجدیدةنظرّیةوإنتاجبحثمھدور)(ضائع،Waste/dمشروعیشمل

(كتب،مختلفةأشكاًالیّتخذوھومختلفة،وعلمیةفنیةمجاالتمنوكذلكالمناطق،مختلفمنالممارسینبینتحالفاتوخلق

Stateفيعاّموبرنامجمعارضسلسلةذلكفيبماحّیة)،وأحداثعروضندوات،مقابالت،محاضرات، of Concept،تّمتحیث

بدًءا،Waste/dمشروعفيالبحثتطویرأجلمنواحدعاملمّدةالفّنّیةاإلدارةمسؤولّیةلتولّي،PATللفنون،المؤّقتةاألكادیمّیةدعوة

من،Waste/dلمعنىجدیدمفھوموضعفيللمساھمةوخارجھاالیونانمنوالعلماءوالباحثینالفّنانیندعوةتّمت.2022نیسانمن

خالل اقتراح طرق جدیدة للمعاینة، التوزیع، االلتقاط والتشبیك من خالل جبھة لمكافحة الھدر والتبذیر.



د.تعملوفرنسا.المّتحدةالوالیاتمعوطیدةومھنّیةشخصّیةروابطعلىتحافظحیثرومافيوتعملتعیشلینفوردسارة
الّنقاد،الفنون،مؤّرخيمنزمالءمعوكذلكومعروفین،ناشئینفّنانینمعوثیٍقنحٍوعلىوالُمربّیة،القیِّمةلینفورد،

برامجضمنالمتاحفودراساتوالمعاصرالحدیثالفّنُتدّرسالربحّیة.وغیرالعاّمةالثقافّیةوالمعاھدالجاِمِعین،
فيالجمیلة.الفنونفيالدوليالماجستیربرنامجفيمساقاتجانبإلىكابوت،جونجامعةفيوالماجستیرالبكالوریوس

وكالةتدعمھالذيالبحثبرنامجنّسَقتباریس،وفيروما.فيالجمیلةللفنونالعاّمةاألكادیمّیةفيدّرَستالسابق،
Foundation de Franceماجستیر،بكالوریوس،طالبعلىوأشرفتدّرستالفن.لتاریخالفرنسيالقوميالمعھدفي

إیطالیا.في،2013العامومنذألمانیا،المّتحدة،الوالیاتفرنسا،فيالعاليللتعلیمالدولّیةالمعاھدمنعدٍدفيودكتوراة

دَرَسوالنص.الطباعة،التركیب،الصوت،نشاطھیشملالمجاالتمتعّددوباحثفّنان)1976(موالیدغوفرینعیدو
)،2012(أبیبتلجامعةمنالفلسفةفيالبكالوریوسشھادةیحملوكندا.ھولندا،إسرائیل،فيوالفلسفةالفنغوفرین

جامعةمنالبصرّیةالفنونفي)2019(الدكتوراةوشھادة)2014(تورنتوجامعةمنالجمیلةالفنونفيالماجستیرشھادة
Philosophicalفتشملغوفرینفیھاشاركالتيالفردّیةالمعارضأّما(كندا).ویستیرن Archeology Space

2009-2019 (2019)، Not Quite the Highest Point (2017)، I knew, but didn't believe it and

because I didn't believe it, I didn't know (2017)، Silent Maps (2016)، To return to a place, is,

like dying Vaalbaraَو)،2015) وإسرائیل.أوروبا،الشمالیة،أمریكافيعادًة،أعاملھ،غوفرینیعرُض).2014)
Laptopiaبعنوانمعارضخمسةمنسلسلٍةعلىقّیًماغوفرینَعِمَلكفنان،أعمالھإلىباإلضافة (2005-2011(

,Motherالَجْمعّيوالمعرض Ravens! Musicaإنسمبلمدیرمنصبَشَغَل،2012و2008العامْینبین).2012)

Novaألبوماتثالثةغوفرینأصدَرالثمانین.سنواتمنذإسرائیلفيالتجریبيالموسیقيالمشھدواجھةفيكانالذي
Erratumالعناوینتحملكاملة (2017)، The Revisit Moraineَو)2011) األسطواناتمنعدٍدجانبإلى)،2010)

Intervalالتسجیلماركةغوفرینُیدیر،2005العاممنذالمطّولة. Recordings.

،21القرنلفّنالقومّيالمتحف–MAXXIلمتحفالفنّيالمدیرمنصبَشَغَل،2013عامدولّي.فّنيوناقدقّیٌمھانروھو
حینإلىعملحیث،1990عامباریسإلىوانتقلبّكینفيالجمیلةللفنونالمركزّیةاألكادیمّیةمنھانروتخّرجروما.
والبرنامجللَمعارضكمدیرللفنونفرانسیسكوسانمعھدفيھناكھانروعمل.2006عامالمّتحدةالوالیاتإلىانتقالھ
،1999،2003(البندقّیةبیناليذلكفيبماالَمعارضمنعدًداھانرونّسَقالمتاحف.ودراساتلمعرضورئیًساالعاّم،

حوضمنطقةفيأّما).2009(لیونوبینالي)،2007(العاشراستنبولبیناليباریس)،،2004(بالنشنویت)،2007
عضًواوكانالمعاھدمنلعدٍدمستشاًراَعِمَل.2014العاممنذMAXXIفيالمشاریعمنسلسلًةھانروطّوَرفقدالمتوّسط،

الجمیلةللفنونالدولةأكادیمّیةمثلالمعاھدمنعدٍدفيوحاضَردّرَسكذلك،مرموقة.دولّیةجوائزلَمنحتحكیمّیٍةھیئةفي
كتاباتھُمجملمنمجموعةلھصدَرت(برلین).َوفوركاست(آنتویرب/ِغْنت)،الجمیلةللفنونالعاليالمعھد(أمستردام)،

Onبعنوانالكثیرة The Mid-Ground وُكتبمجالت،كتالوجات،مؤتمرات،فيبارًزاُمساھًماھانروُیعتبر).2002)
Flashذلكفيبمادولّیةفنّیةلدورّیاتضیًفاُمحّرًراُیعتبركذلك،المعاصر.الفّنعن Art، YIshu، Art Asia Pacific 

LEAPَو
في قسم دراسات المسرح بالجامعة العبرّیة في القدس.فّنانة صوت، قیِّمة، وباحثة ما بعد الدكتوراةلیئورا بیلفورد

بجامعةالجمیلةالفنونكلّیةفيالفنونعلىالقائموالبحثالمعاصرةالبصرّیاتفيأستاذھیناندیز-ھیرناندیزفیرناندو
وَمتاحفمدارسفي–تربوّیةمشاریعفيشریًكاُیعتبركذلك،والتعلیم.الفنونفيالدكتوراةلبرنامجُمنّسًقایعملبرشلونة.

عّززفقدالفنون،علىالقائموالبحثالفنّيالبحثبخصوصأماللتعلّم.لھممكاٍنإیجاَدالطالبلجمیعوُتیّسرتدعم–
التيالمعرفةحولتتمحورأبحاٍثتأسیسعلىَعِمَلباإلضافة،االجتماعي.البحثفيالفنّیةاإلستراتیجّیاتدوَرفیرناندو

ُتنتجھا النشاطات الفنّیة. شارَك في تدریب عمل بحث فنّي في مجاالت الموسیقى، الرقص، والمسرح.



حولالنقدیةاالنطباعاتالفنون.علىالقائموالبحثالفنّيللبحثمؤتمرأّولفیرناندونّظَمفیندلر،رایتشلمعبالتعاون
Artisticكتابالموضوعھذاحولإصداراتھتشملوالبحث.الفّنبینالتقاطع Research: A Space for Disruptive

Knowledge in the Arts and the Universitكتاب.2019عامغارسیاكالدیروننتالیامعبالتعاونألّفھالذي
Researching the Unknown through Arts-Based Research to Promote Pedagogical Imagination

Usingوكتاب.2021عامساتشیز-فالیروَوج-أھیرناندیز-ھیرناندیز،ف.بادیال-بیتري،ب.تألیفمن Cartographies
to Map Time and Space in Teacher Learning in and Outside School.

فالھوس)فانجیلِسإیونیدو،یوتازیفكیلي،دیسبیناكارابا،(إیلبیداPATللفنون،المعاصرةاألكادیمّیة
یتبّنىالذيالتجریبّيللتعلیمفنّیًامشروًعانفسھ،الوقتفيوُتعتبر،للفنون،متنّقلةأكادیمّیةھيللفنونالمعاصرةاألكادیمّیة

المعاصرةاألكادیمّیةُتعتبرتأریخّیتھا.وتشكیلفنّیةبرامجونقلإلنتاجالفنّیةوالممارساتالمعرفّیةاألنظمةمنشّتىآلّیات
تعتمدالمؤسساتیة.االنتماءاتمنالمستویاتمختلفتعتمدھاالتياألنشطةمنمجموعةتتخللھابدیًالمعھًداللفنون

بینالعالقةثابٍت،نحٍوعلىتتناول،مشاریعونشرمناسباتَمعارض،دمجتنسیق،من"موّسعة"مجموعةعلىاألكادیمّیة
الفّن ومؤسساتھ، والنشاط الذي تنطوي علیھ تلك العالقة، والجمھور.

فيالمعرفة،إلنتاجالمجاالتمتعّددتوّجھعلىیعتمدبحًثاوتتبنىواجتماعّیة،فنّیة،تعلیمّیة،نماذجعّدةعلىاألكادیمّیةتعمل
سبیل بحث الحدود، النفاذّیة والتناقضات المكبوتة الكامنة في الحّیز العاّم.


