
يعلن متحف جامعة بيرزيت والبرنامج العام في مؤسسة عبد احملسن القطان عن إطالق النسخة السادسة من 
معرض املدن 2017-2018، ويوجهان دعوة مفتوحة إلى الفنانني وصناع األفالم واملعماريني والباحثني في حقول 

الدراسات الثقافية والدراسات احلضرية وعلم االجتماع والصحافة واألنثروبولوجيا للمشاركة فيه. 
 

وتهدف هذه الدعوة إلى تشكيل مجموعة من الشباب املهتمني بالتعلم، للعمل مًعا على إقامة فعاليات ونشاطات 
مرتبطة بالفنون البصرية املعاصرة، بحيث تفضي إلى تشكيل وإنتاج مضمون النسخة السادسة من معرض املدن 

2017-2018، والذي يتمحور حول مدينة اللد الفلسطينية. وتتألف جلنة قّيمي املعرض من مجموعة من الفاعلني في 
حقلّي الثقافة والفنون. وترعى اللجنة إجراء نقاش متواصل مع أعضاء املجموعة الذين يقع عليهم اختيارها. وتضم 
جلنة القّيمني في عضويتها الفنانة فيرا متاري، صاحبة فكرة معرض املدن، ويزيد عناني، الذي عمل قّيًما على عدة 

نسخ من املعرض، وعامر الشوملي، فنان وناشط في ميدان العمل الثقافي، وإياد عيسى، معماري وباحث. 
 
 

فكرة النسخة السادسة 
 

تضم النسخة السادسة من معرض املدن 2017-2018 أربعة فصول، تعتمد طريقة تراكمية في بناء املعرفة وتشكيلها: 
 

دفتر املالحظات أيلول–تشرين الثاني 2017
دفتر املالحظات عبارة عن وثيقة تشمل املواد التي تؤلف مرحلة البحث في املدينة. وتتولى املجموعة اختيار هذه 
املواد. ويضم دفتر املالحظات حتقيقات، ونصوًصا، وصوًرا ومقابالت ورسومات وتوثيقات ترتبط باملعرفة املهمشة 

واملندثرة وغير الدارجة، والتي ال تكتسي طابًعا رسمًيا عن املدينة. ويختار كل عضو من أعضاء املجموعة مساًرا 
بحثًيا مختلًفا يشّكل أحد فصول دفتر املالحظات، وقد تتخلل هذا املسار مساحات للمالحظات الشخصية والصور 

واخلواطر. وُتَعّد املواد التوثيقّية، التي يضمها دفتر املالحظات بني دفتيه، نتاًجا للدور الذي يضطلع به أعضاء 
املجموعة كباحثني غير محايدين وناشطني ومتدخلني ومتفاعلني في مدينة اللد. وتستند مادة البحث التي يديرها 

كل فّنان إلى اإلطار املفاهيمي العام للمشروع، وإلى ثيمة املسار البحثي الذي يختاره الفنان املعني. وُيختَتم كل 
فصل من الفصول اخلمسة في دفتر املالحظات بخريطة ُتبِرز األمكنة التي جرى سبرها والبحث فيها. 

 
أحاديث املدينة كانون الثاني–شباط 2018 

تنطوي أحاديث املدينة على سلسلة من احلوارات التي جتري مع مختصني، مواضيعها مرتبطة مبخرجات دفتر 
املالحظات وثماره التي متخضت عن البحث الذي أجرته املجموعة والتجارب التي خاضها أعضاؤها. وتقوم هذه 

السلسلة في أساسها على توثيق املعرفة املهمشة وغير الدارجة في مدينة اللد. وتهدف احلوارات إلى ترسيخ 
املعرفة وربطها علمًيا بتاريخ املعرفة احمللية والعاملية ونظرياتها. وهذه احلوارات مفتوحة أمام اجلمهور العام، 

حيث يتحاور فيها كل عضو من أعضاء املجموعة مع أحد املختصني، كما يسهم احلضور في رفد احلوارات 
مبعارفهم. وميكن اختيار األماكن التي ُتدار فيها أحاديث املدينة خارج مدينة اللد.   

 
مسارات املدينة نيسان 2018

بعد إجناز دفتر املالحظات وأحاديث املدينة، يصمم كل عضو من أعضاء املجموعة مساًرا يرتبط مبوضوع البحث 
الذي يعمل عليه داخل مدينة اللد، أو في إحدى املناطق احمليطة بها. وميكن وضع معايير وشروط خاصة لكل 

مسار من هذه املسارات، بحيث يلتزم املدعوون من العامة وغيرهم ممن يودون االنخراط في أحد املسارات بهذه 
م على نحو يكّمل موضوع البحث. وقد  املعايير التي ُتَعّد ملِزمة. وتتخلل املسارات مجموعة من الفعاليات التي تصَمّ
تأخذ هذه الفعاليات أشكاًال مختلفة من التدخالت (من قبيل الزيارات، واللقاءات، والفعاليات املجتمعية، ومشاهدة 

األفالم، الخ). وبذلك، ال يقتصر دور املشتِرك في الفعاليات املذكورة على املراقبة عن ُبعد، بل يتعني عليه أن يبدي 
تفاعًال حيوًيا في عملية املشاركة والنقد والتغيير ضمن نشاطات املسار. وبناّء على موضوع املسار وفكرة املشروع، 

يتولى كل عضو من أعضاء املجموعة قيادة اجلمهور في مساره، بغية اكتشاف معرفة مهمشة عن مدينة اللد 
وماضيها. 

 
املعرض تشرين األول 2018 

يعمل أعضاء املجموعة، بالتعاون مع قّيمي املعرض، على حتويل املعرفة املوَثّقة واملنبثقة من دفتر املالحظات 
وأحاديث املدينة ومسارات املدينة إلى معرض تفاعلي في متحف جامعة بيرزيت. ويشمل هذا املعرض مساحات 

ونشاطات تفاعلية مع طالب اجلامعة وأساتذتها، بحيث تتقاطع مع املساقات األكادميية املرتبطة باملواضيع التي 
تطرقت إليها مسارات املعرض. 

 
شروط التقدمي 

 
1- الدعوة مفتوحة أمام الفنانني وصناع األفالم واملعماريني والباحثني في حقول الدراسات الثقافية والدراسات 

احلضرية وعلم االجتماع والصحافة واألنثروبولوجيا.
2- رسالة تعّهد موقعة من املتقدم بااللتزام بالفصول األربعة وخطوطها الزمنّية ومتطلباتها.

3- سيرة ذاتية مقتضبة (150 كلمة) وطويلة (250 كلمة).
.(dpi 300) 4- صورة شخصية

5- بيان يشمل اخلطوط العامة ألفكار املتقدم، بحيث ال يتجاوز 600 كلمة. ويجب أن يحدد هذا البيان مسارات 
البحث واألفكار التي تثير اهتمام الباحث، واألفكار األولية التي مييل إلى متابعتها، مع ربطها بالفصول األربعة. كما 

يجب أن يقدم املشارك نًصا يوضح فيه األهداف التي يتوخاها من مشاركته في هذه النسخة من معرض املدن.
6- إرفاق مواد سمعية وبصرية مرتبطة باألفكار التي يستعرضها املتقدم (وهذا الشرط غير ملِزم). 

 
ى امللف باسم املتقدم.  له املتقدم على موقع Google Drive أو موقعDropbox. وُيسَمّ م املواد املطلوبة في ملف ُيحِمّ تقَدّ

وآخر موعد لتسليم هذه املواد هو الساعة 12:00 ظهًرا من يوم 31 آب 2017. وُترسل روابط امللفات الى عنوان البريد 
intern.pp@qattanfoundation.org :اإللكتروني التالي

 
وتتولى جلنة قّيمي املشروع اختيار أعضاء املجموعة بناًء على التوجه البحثي والفكري املقتَرح والطريقة املعتمدة 

في ربطه بالفصول األربعة التي تشملها هذه النسخة من معرض املدن. 
 

املسار الزمني 
 

آب 2017 إطالق الدعوة العامة لتقدمي مقترحات /آخر موعد لتسليم الطلبات. 
أيلول 2017 اختيار أعضاء املجموعة وبدء العمل على دفتر املالحظات. 

تشرين ثاني 2017 تسليم مواد البحث املكتوبة والبصرية، والفيديو واملادة الصوتية حتى نهاية الشهر. 
كانون أول 2017 تصميم دفتر املالحظات وطباعته.

كانون الثاني 2018 تنفيذ مسار أحاديث املدينة حتى نهاية شهر شباط 2018.
نيسان 2018 تنفيذ مسار مسارات املدينة على مدى أيام متتالية.  

أيلول 2018 مباشرة التحضيرات الالزمة إلقامة للمعرض. 
تشرين أول 2018 افتتاح املعرض وإطالق برنامج فعالياته حتى كانون األول 2018.

 
ميزانيات 

 
1- ُيصرف مبلغ 2,000 دوالر كبدل أتعاب لكل مشارك. وُيدفع هذا املبلغ على دفعتني، األولى بعد تسليم مواد دفتر 

املالحظات في تشرين الثاني 2017، والثانية بعد افتتاح املعرض في تشرين أول 2018. 
2- ُيصرف مبلغ 800 دوالر كحد أقصى لكل مشارك كبدل مصاريف بحث ومواصالت وتوثيق.

3- يلتزم البرنامج العام في مؤسسة عبد احملسن القطان بتحرير مواد دفتر املالحظات وترجمتها، وتصميم الدفتر 
وطباعته. 

4- يتكفل البرنامج العام في مؤسسة عبد احملسن القطان بتغطية أجور فضاءات أحاديث املدينة والتجهيزات 
الصوتية واألعمال التوثيقية الالزمة. كما يلتزم البرنامج بصرف مبلغ 200 دوالر لكل واحد من املتحدثني الضيوف، 

ويلتزم بتغطية تكلفة جميع املطبوعات واملنشورات املرتبطة بهذه الفعالية.  
5- يلتزم البرنامج العام في مؤسسة عبد احملسن القطان بصرف مبلغ 1,500 دوالر كحد أقصى إلنتاج مسارات 

املدينة، كما يلتزم بتغطية تكلفة جميع املطبوعات واملنشورات املرتبطة بهذه الفعالية. 
6- يلتزم البرنامج العام بتغطية تكاليف إنتاج املعرض، والتي تصل إلى 2,000 دوالر كحد أقصى، كما يلتزم بتغطية 

تكلفة جميع املطبوعات واملنشورات املرتبطة بهذه الفعالية.  
7- يلتزم متحف جامعة بيرزيت بتهيئة فضاء املعرض وتركيب األعمال وتوفير األجهزة املطلوبة. 

 
معرض املدن عبارة عن سلسلة من معارض املدن الفلسطينية، التي أطلقها متحف جامعة بيرزيت في بداية العام 

2009 واستهلها بإقامة معرض عن مدينة القدس. وصاحبة فكرة املعرض هي الفنانة فيرا متاري، التي ارتأت أن تسعى 
من خالل تنظيم هذه املعارض إلى إظهار العالقة التي جتمع اإلنسان باملكان واحملافظة على الرواية اخلاصة 

واملتميزة لكل مدينة. كما حتاول سلسلة معارض املدن أن تنظر إلى ما بعد التمثيالت النمطية للحنني والفلكلور، 
وأن تضع الدالئل الثقافية والبصرية، بشقيها القدمي واملعاصر، في منظور يعكس التباين والتوافق فيما بينها. وال 

تسعى سلسلة املعارض إلى التأكيد على اجلوانب التي تبِرز متُيّز هذه املدن وتفُرّدها فحسب، بل ترمي كذلك إلى 
حتدي املوضوعات املرتبطة بالذاكرة والهوية والتغيير. 

نساء في مدينة اللد في أثناء سفرهن في القطار إلى القاهرة، 1938


