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أنش? مج$لس ت$نمية ال$بحث ف$ي ال$علوم االج$تماع$ية ب$إف$ري$قيا )(CODESRIA
س $$نة  ،١٩٧٣ل $$تعزي $$ز ال $$بحث ف $$ي ال $$علوم االج $$تماع $$ية واإلن $$سان $$ية ل $$لباح $$ثني
األف$$ارق$$ة م$$ن ال$$داخ$$ل وال$$خارج ل$$لمساه$$مة ف$$ي ف$$هم أف$$ضل ألف$$ري$$قيا وم$$كان$$تها
ف $$ $ي ال $$ $عال $$ $م .أح $$ $د أه $$ $داف  CODESRIAه $$ $و ت $$ $شجيع ال $$ $بحث ف $$ $ي ال $$ $علوم
اإلن$$ $سان$$ $ية وت$$ $سهيل ال$$ $تبادل ب$$ $ني ال$$ $باح$$ $ثني ف$$ $ي ال$$ $علوم اإلن$$ $سان$$ $ية وال$$ $علوم
االج $$تماع $$ية ح $$ول م $$واض $$يع ذات أه $$مية ك $$بيرة للمج $$لس .اله $$دف ه $$و إن $$تاج
األف$كار ال$تي غ$ال$با ً م$ا ت$فلت م$ن م$وش$ور واح$د أو آخ$ر م$ن ه$ذي$ن امل$جال$ني م$ن
امل$عرف$ة .ي$عد ت$نظيم ح$دث ع$لى ه$ام$ش امله$رج$ان اإلف$ري$قي ل$لسينما وال$تلفزي$ون
ف $$ي واغ $$ادوغ $$و ) ، (FESPACOل $$سنوات  ،ف $$رص $$ة لـ  CODESRIAوش $$رك $$ائ $$ها

لج$مع ال$باح$ثني وال$فنان$ني وامل$مارس$ني مل$ناق$شة امل$واض$يع ال$ساخ$نة ف$ي م$جاالت
الفنون األفريقية والعلوم اإلنسانية في أفريقيا.
س $$ $نة  2019ت $$ $صادف ال $$ $ذك $$ $رى ال 50ل  ، FESPACOامل $$ $وم $$ $وض $$ $وع ه $$ $و
« م$$ $واج$$ $هة ذاك$$ $رت$$ $نا وت$$ $شكيل مس$$ $تقبل ال$$ $سينما االف$$ $ري$$ $قية ف$$ $ي ج$$ $وه$$ $ره$$ $ا،
اق$$ $ $تصاده$$ $ $ا وت$$ $ $نوع$$ $ $ها » .إلح$$ $ $ياء ه$$ $ $ذه ال$$ $ $ذك$$ $ $رى ال$$ $ $خاص$$ $ $ة لـ FESPACO
وامل$$ $ساه$$ $مة ف$$ $ي ال$$ $تأم$$ $ل امل$$ $طلوب ف$$ $ي م$$ $ثل ه$$ $ذه امل$$ $ناس$$ $بات ،س$$ $تستيضف
 ،CODESRIAف$ي ال$فترة م$ن  25ف$براي$ر إل$ى  1م$ارس  2019ف$ي واغ$ادوغ$و،
معه $$ $د ال $$ $علوم اإلن $$ $سان $$ $ية ت $$ $حت ع $$ $نوان « ج $$ $وه $$ $ر ،ت $$ $نوع واق $$ $تصاد ال $$ $فنون
األف $$ $ري $$ $قية  :ت $$ $فكيك وإع $$ $ادة ب $$ $ناء وم $$ $واج $$ $هة ال $$ $ذاك $$ $رة واملس $$ $تقبل » .ه $$ $ذا
امل$$وض$$وع مس$$توح$$ى ب$$شكل ع$$لني م$$ن ف$$كرة  ، FESPACOل$$كنه ي$$نوي  ،خ$$ارج
م$جال ال$سينما  ،ت$وس$يع امل$ناق$شة إل$ى ال$فنون األف$ري$قية ع$امل$يا .ب$اإلض$اف$ة إل$ى
ذل$ك  ،يه$دف إل$ى إش$راك امل$واق$ف امل$حتملة وامل$مكنة ت$جاه امل$اض$ي واملس$تقبل
ل$لفنون اإلف$ري$قية ع$ن ط$ري$ق ت$جاوز ال$ثنائ$يات ال$تي ي$تم ت$كوي$نها ب$شكل م$تكرر.
ه $$ $ $ذه ال $$ $ $ثنائ $$ $ $يات ت $$ $ $رى ال $$ $ $ذاك $$ $ $رة وال $$ $ $تاري $$ $ $خ ك $$ $ $ظاه $$ $ $رة ي $$ $ $مكننا )ف $$ $ $قط( «
مواجهتها » بمعارضتها للمستقبل الذي يمكن أن نبنيه.
ي $$شجع املعه $$د بش $$دة األخ $$ذ ب $$عني االع $$تبار إم $$كان $$يات وآث $$ار )إع $$ادة( ب $$ناء
ال$$ذاك$$رة وت$$اري$$خ ال$$فنون األف$$ري$$قية  ،وه$$ي م$$مارس$$ة م$$همة ب$$شكل خ$$اص ف$$يما
ي $$تعلق ب $$امل $$جاالت اإلب $$داع $$ية ال $$تي ت $$شكلهاال $$فنون .ف $$يما ي $$خص اإلم $$كان $$يات
واآلث $$ار امل $$ترت $$بة ع $$لى )إع $$ادة( ب $$ناء ال $$ذاك $$رة وت $$اري $$خ ال $$فنون األف $$ري $$قية  ،وه $$ي
م $$مارس $$ة م $$همة ب $$شكل خ $$اص ب $$امل $$يادي $$ن اإلب $$داع $$ية ل $$لفنون .م $$ن خ $$الل ال $$تذرع
ب $$إم $$كان $$ية الح $$د م $$ن مج $$رد م $$واج $$هة مس $$تقبل ال $$فنون األف $$ري $$قية  ،ف $$إن $$ه ي $$شجع
ع $$لى دراس $$ة ال $$ظروف ال $$هيكلية ال $$تي ت $$عوق أو ت $$شجع م $$شارك $$تنا ف $$ي ت $$شكيل
مستقبل الفنون األفريقية.

سيركز اللقاء على األسئلة التالية:
• هل يمكننا مواجهة ماضي الفنون األفريقية دون )إعادة( بناءها؟
• م$$ $ا ه$$ $ي ال$$ $هياك$$ $ل ال$$ $تي ت$$ $عيق أو تسه$$ $ل ال$$ $تزام$$ $نا ب$$ $بناء مس$$ $تقبل ال$$ $فنون
األفريقية؟
• ماذا يعني الكالم عن جوهر أو جوهر الفنون األفريقية ؟
• ه$ل إن$شاء اق$تصادات ال$فنون األف$ري$قية س$تحول دون ال$حفاظ ع$لى ج$وه$ر
مس $$ $ $تقر؟ أم أن ب $$ $ $ناء ج $$ $ $وه $$ $ $ر  ،أس $$ $ $اس $$ $ $ي ل $$ $ $تطور اق $$ $ $تصادات ال $$ $ $فنون
األفريقية ؟
• إل$$ى أي م$$دى وب$$أي ط$$ري$$قة ي$$مكن ل$$فكرة ال$$تنوع  ،ال$$تي ت$$فهم ف$$ي أب$$عاده$$ا
امل$كان$ية وال$زم$نية  ،أن ت$تفاع$ل م$ع م$فهوم ال$جوه$ر وت$نمية اق$تصادات ال$فنون
األفريقية ؟

خ $$ $ $ $ $ $الل  2019 FESPACOس $$ $ $ $ $ $يضم معه $$ $ $ $ $ $د ال $$ $ $ $ $ $علوم اإلن $$ $ $ $ $ $سان $$ $ $ $ $ $ية
لـ CODESRIAمج$$ $ $موع$$ $ $ة م$$ $ $ن ال$$ $ $عروض وامل$$ $ $عارض وال$$ $ $نقاش$$ $ $ات ف$$ $ $ي
ال$$صباح  ،م$$ع امل$$شارك$$ة ف$$ي ال$$عروض امل$$نظمة ف$$ي  FESPACOف$$ي ف$$ترة
م$$ا ب$$عد الظه$$ر وامل$$ساء .سيج$$مع املج$$لس مج$$موع$$ة م$$ختلطة م$$ن ال$$باح$$ثني
والفنانني من خلفيات متنوعة تعمل في مجال الفنون في أفريقيا.
ج $$ميع ال $$باح $$ثني امله $$تمني ب $$امل $$شارك $$ة ف $$ي املعه $$د م $$دع $$وون ل $$تقدي $$م إل $$ى
 ، CODESRIAف $$ي م $$وع $$د أق $$صاه ه $$و١٥اك $$توب $$ر، ٢٠١٨م $$قال م $$بتكر م $$ن
 5000إل $$ى  6000ك $$لمة وس $$يرة ذات $$ية م $$فصلة ت $$تضمن م $$علوم $$ات ك $$ام $$لة
ل$$الت$$صال ب$$هم .ي$$جب ع$$لى ال$$فنان$$ني ال$$راغ$$بني ف$$ي امل$$شارك$$ة ف$$ي االج$$تماع

إرس$ال س$يرت$هم ال$ذات$ية وم$لخص ب$أل$ف ك$لمة ي$صفون ال$عمل ال$ذي ي$رغ$بون
في تقديمه .جميع املساهمات يجب أن تصب في موضوع املعهد.
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