
www.mathaf.org.qa 

دعوة إلرسال مقرتحات للمشاركة بمؤتمر: 

25-27 أبري�ل 2021

مستقبل املتاحف يف مدينة املستقبل
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يعقد معهد الدوحة للدراسات العليا ومتحف: المتحف العربي للفن الحديث مؤتمرهما 

على  الحالية  الجائحة  "ت�أثريات  سيتناول  والذي  الفنية،  الدراسات  حول  الثالث  الدولي 

مستقبل المتاحف والمدن". وسيشمل المؤتمر عدة ورشات عمل هي عبارة عن فضاء 

مفتوح لألسئلة والنقاش حول السيناري�وهات المحتملة التي من الممكن أن نواجهها 

وباحثني،  فنانني،  قبل  من  مداخالت  عدة  المؤتمر  وستªتخلل  القريب.  المستقبل  في 

وعاملني في المتاحف، وقيمي معارض من مختلف البلدان حول العالم. كل من هؤالء 

لتحفيز  ساعًيا  متعددة،  إمكانيات  على  مفتوح  أكرث،  أو  مستقبلي،  سيناري�و  سيعرض 

التفكري النقدي بما سيأتي في أعقاب الجائحة. 

بناء على اإلطار المفاهيمي  بالمؤتمر  وندعوكم/ن بهذا لتقديم مقرتحات للمشاركة 

أدناه والمحاور المنبثقة منه: 

اإلطار المفاهيمي:

هذا  من  ما.  زمنية  فرتة  مرور  بعد  أي  فقط،  رجعي  بأثر  نفهمها  التاري�خ،  في  تحّول  نقاط  هنالك 

الجانب، تبدو األزمة الحالية، الجائحة، مختلفة. فهي تحتوي وعًيا حاًدا بكونها حدث يفصل بني حقبتني، 

نظامني من الوجود اإلنساني في هذا العالم. من هنا، فإن هذه التجربة المأساوية خاصة "نقطة 

المستقبل  هذا  طبيعة  حول  ما  تحديد  دون  المستقبل،  إلى  توجًها  ثناياها  في  تحمل  التحول"، 

المنتظر. حقول اإلنتاج الثقافية مرهونة بهذه التجربة المأساوية بشكل مزدوج: فهي من جانب، 

من أكرث الحقول االجتماعية ت�أثًرا باألزمة وتبعاتها على المدى القريب، ومن جانب آخر على الحقول 

الثقافية أن تسرد قصة االنتقال من النظام القائم من الوجود اإلنساني إلى نظام قادم مجهول 

سرد  طرق  عرب  األقل،  على  جزئًيا  سيتشكل،  الجائحة"  "قصة  أنه  على  سُيحكى  فما  بعيد.  حد  إلى 

المستقبل الذي سيأتي، أي طبيعة النظام الجديد الذي في طور تشكله اآلن.  
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للمدينة  المختلفة  األدوار  تربز  الشأن،  هذا  في  الفاعلة  المختلفة  الثقافية  الحقول  بني  من 

وللمتحف في هذه العمليات السردية. تقليدًيا، قامت المدينة الحديثة ببناء المتحف كآلية انعكاسية 

لذاتها، مرآة لها إن جاز التعبري. كان على المتحف أن يسرد قصة المدينة عرب وسائط مختلفة، منها 

الُمعد له مسبًقا، حيث  الحظ، لعب المتحف دوًرا تعدى ذلك  البصري والمعماري والزمني. لحسن 

ت�أثر كل  أعاد صياغة المدينة الحديثة وقاطنيها وعالقاتهما المركبة. في التقاطع الراهن لألزمة، 

من المتحف والمدينة بشكل عميق وشمولي، وكالهما ال يزال يمر بتحوالت جذرية في أعقابه. من 

المحاور الرئيسية في هذه التحوالت، أن المدينة والمتحف يسردان تحوالتهما في لحظة حدوثها، 

بطريقة  يساهمان  والمدينة  فالمتحف  بهذا،  بامتياز.  الراهنة  المأساوية  اللحظة  يميز  ما  وهو 

فّعالة في تشكيل "مستقبل" النظام الوجودي اإلنساني القادم. 

هي  ما  التحديات.  من  مجموعة  علينا  تفرض  الحالية  "الطوارئ"  لحظة  خاصة  الديناميكيات  هذه 

هو  السياسي-البيولوجي  المجال  سيكون  هل  القادمة؟  االجتماعية-السياسية  األنظمة  طبيعة 

هذا  على  ستعتمد  التي  المستقبلية  المدينة  شكل  هو  ما  المطاف؟  نهاية  في  الفصل  العامل 

ت×تضمن هذه السيناري�وهات المستقبلية طرق سرد  المجال؟ وما شكل المتحف المستقبلي؟ هل 

بصرية/بصرنة عمليات التحول؟ هل من الممكن مقاومة هذه التحوالت؟ وكيف؟ 

ندعو المهتمني/ات من باحثني/ات وفنانني/ات والعاملني في المؤسسات الثقافية إلى تقديم 

مقرتحاتهم/ن على شكل ملخص ال يتجاوز 500 كلمة، بحسب المحاور التالية:

- قراءة نقدية للقوى العمرانية الفاعلة في تشكيل حاضر ومستقبل المدينة الموبوءة

- مراجعة نقدية لتاري�خ المتحف الحديث على ضوء التحوالت الراهنة

- استشراف العالقات الممكنة بني المدينة والمتحف انطالًقا من اللحظة الراهنة

- إمكانيات تصوي�ر النظام السياسي-البيولوجي الجديد وأشكال مقاومته 

- موقع الناظر/ة: المشهد الجنوبي اآلن وحمولته التفكيكية    

2



www.mathaf.org.qa 

ترسل المقرتحات في موعد أقصاه 27 مارس 2021، 

على الربيد اإللكرتوني التالي:

 di.mathaf.2021@gmail.com

3


