
 

معھد العلوم اإلنسانیة 

  جوهر، تنوع واقتصاد الفنون األفريقية


 تفكيك وإعادة بناء  ومواجهة الذاكرة والمستقبل 

(Hashtag: #CODESRIAHI2019) 

 المكان: واغادوغو ، بوركینا فاسو                      2019 مارس ، 1 - فبرایر 25 :التاریخ

اخر اجل لتقدیم الطلب ھو١٥اكتوبر٢٠١٨ 

    (CODESRIA) أنشئ مجـلس تـنمية الـبحث فـي الـعلوم االجـتماعـية  بـإفـريـقيا
ســــنة ١٩٧٣، لــــتعزيــــز الــــبحث فــــي الــــعلوم االجــــتماعــــية واإلنــــسانــــية لــــلباحــــثني 
األفــارقــة مــن الــداخــل والــخارج لــلمساهــمة فــي فــهم أفــضل ألفــريــقيا ومــكانــتها 
فــــــي الــــــعالــــــم. أحــــــد أهــــــداف CODESRIA هــــــو تــــــشجيع الــــــبحث فــــــي الــــــعلوم 
اإلنـــــسانـــــية وتـــــسهيل الـــــتبادل بـــــني الـــــباحـــــثني فـــــي الـــــعلوم اإلنـــــسانـــــية والـــــعلوم 
االجــــتماعــــية حــــول مــــواضــــيع ذات أهــــمية كــــبيرة للمجــــلس. الهــــدف هــــو إنــــتاج 
األفـكار الـتي غـالـباً مـا تـفلت مـن مـوشـور واحـد أو آخـر مـن هـذيـن املـجالـني مـن 
املـعرفـة. يـعد تـنظيم حـدث عـلى هـامـش املهـرجـان اإلفـريـقي لـلسينما والـتلفزيـون 
فـــي واغـــادوغـــو (FESPACO) ، لـــسنوات ، فـــرصـــة لـ CODESRIA وشـــركـــائـــها 



لجـمع الـباحـثني والـفنانـني واملـمارسـني ملـناقـشة املـواضـيع الـساخـنة فـي مـجاالت 
الفنون األفريقية والعلوم اإلنسانية في أفريقيا. 

 ســـــــنة 2019 تـــــــصادف الـــــــذكـــــــرى ال50 ل FESPACO ، املـــــــومـــــــوضـــــــوع هـــــــو 

» مـــــواجـــــهة ذاكـــــرتـــــنا وتـــــشكيل مســـــتقبل الـــــسينما االفـــــريـــــقية فـــــي جـــــوهـــــرهـــــا، 
 FESPACO اقــــــــتصادهــــــــا وتــــــــنوعــــــــها . «إلحــــــــياء هــــــــذه الــــــــذكــــــــرى الــــــــخاصــــــــة لـ
واملـــــساهـــــمة فـــــي الـــــتأمـــــل املـــــطلوب فـــــي مـــــثل هـــــذه املـــــناســـــبات،  ســـــتستيضف 
CODESRIA، فـي الـفترة مـن 25 فـبرايـر إلـى 1 مـارس 2019 فـي واغـادوغـو، 

معهــــــد الــــــعلوم اإلنــــــسانــــــية تــــــحت عــــــنوان  » جــــــوهــــــر، تــــــنوع واقــــــتصاد الــــــفنون 
األفـــــــريـــــــقية : تـــــــفكيك وإعـــــــادة بـــــــناء  ومـــــــواجـــــــهة الـــــــذاكـــــــرة واملســـــــتقبل «. هـــــــذا 
املــوضــوع مســتوحــى بــشكل عــلني مــن فــكرة FESPACO ، لــكنه يــنوي ، خــارج 
مـجال الـسينما ، تـوسـيع املـناقـشة إلـى الـفنون األفـريـقية عـاملـيا. بـاإلضـافـة إلـى 
ذلـك ، يهـدف إلـى إشـراك املـواقـف املـحتملة واملـمكنة تـجاه املـاضـي واملسـتقبل 
لـلفنون اإلفـريـقية عـن طـريـق تـجاوز الـثنائـيات الـتي يـتم تـكويـنها بـشكل مـتكرر. 
هـــــــــذه الـــــــــثنائـــــــــيات تـــــــــرى الـــــــــذاكـــــــــرة والـــــــــتاريـــــــــخ كـــــــــظاهـــــــــرة يـــــــــمكننا (فـــــــــقط) »  

مواجهتها « بمعارضتها للمستقبل الذي يمكن أن نبنيه. 

يــــشجع املعهــــد بشــــدة  األخــــذ بــــعني االعــــتبار إمــــكانــــيات وآثــــار (إعــــادة) بــــناء 
الــذاكــرة وتــاريــخ الــفنون األفــريــقية ، وهــي مــمارســة مــهمة بــشكل خــاص فــيما 
يــــتعلق بــــاملــــجاالت اإلبــــداعــــية الــــتي تــــشكلهاالــــفنون. فــــيما يــــخص اإلمــــكانــــيات 
واآلثـــار املـــترتـــبة عـــلى (إعـــادة) بـــناء الـــذاكـــرة وتـــاريـــخ الـــفنون األفـــريـــقية ، وهـــي 
مـــمارســـة مـــهمة بـــشكل خـــاص بـــاملـــياديـــن اإلبـــداعـــية لـــلفنون. مـــن خـــالل الـــتذرع 
بـــإمـــكانـــية الحـــد مـــن مجـــرد مـــواجـــهة مســـتقبل الـــفنون األفـــريـــقية ، فـــإنـــه يـــشجع 
عـــلى دراســـة الـــظروف الـــهيكلية الـــتي تـــعوق أو تـــشجع مـــشاركـــتنا فـــي تـــشكيل 

مستقبل الفنون األفريقية. 



سيركز اللقاء على األسئلة التالية: 

هل يمكننا مواجهة ماضي الفنون األفريقية دون (إعادة) بناءها؟  •

مـــــا هـــــي الـــــهياكـــــل الـــــتي تـــــعيق أو تسهـــــل الـــــتزامـــــنا بـــــبناء مســـــتقبل الـــــفنون •
األفريقية؟ 

 ماذا يعني الكالم عن جوهر أو جوهر الفنون األفريقية ؟ •

 هـل إنـشاء اقـتصادات الـفنون األفـريـقية سـتحول دون الـحفاظ عـلى جـوهـر •

مســــــــــتقر؟ أم أن بــــــــــناء جــــــــــوهــــــــــر ، أســــــــــاســــــــــي لــــــــــتطور اقــــــــــتصادات الــــــــــفنون 
األفريقية ؟ 

 إلــى أي مــدى وبــأي طــريــقة يــمكن لــفكرة الــتنوع ، الــتي تــفهم فــي أبــعادهــا •
املـكانـية والـزمـنية ، أن تـتفاعـل مـع مـفهوم الـجوهـر وتـنمية اقـتصادات الـفنون 

األفريقية ؟ 

خــــــــــــــــــالل FESPACO  2019  ســــــــــــــــــيضم معهــــــــــــــــــد الــــــــــــــــــعلوم اإلنــــــــــــــــــسانــــــــــــــــــية 
لـCODESRIA  مجــــــــموعــــــــة مــــــــن الــــــــعروض واملــــــــعارض والــــــــنقاشــــــــات فــــــــي 
الــصباح ، مــع املــشاركــة فــي الــعروض املــنظمة فــي FESPACO فــي فــترة 
مــا بــعد الظهــر واملــساء. سيجــمع املجــلس مجــموعــة مــختلطة مــن الــباحــثني 

والفنانني من خلفيات متنوعة تعمل في مجال الفنون في أفريقيا. 

جــــميع الــــباحــــثني املهــــتمني بــــاملــــشاركــــة فــــي املعهــــد مــــدعــــوون لــــتقديــــم إلــــى 
CODESRIA ، فـــي مـــوعـــد أقـــصاه هـــو١٥اكـــتوبـــر٢٠١٨ ،مـــقال مـــبتكر مـــن 

5000 إلـــى 6000 كـــلمة وســـيرة ذاتـــية مـــفصلة تـــتضمن مـــعلومـــات كـــامـــلة 

لــالتــصال بــهم. يــجب عــلى الــفنانــني الــراغــبني فــي املــشاركــة فــي االجــتماع 



إرسـال سـيرتـهم الـذاتـية ومـلخص بـألـف كـلمة يـصفون الـعمل الـذي يـرغـبون 
في تقديمه. جميع املساهمات يجب أن تصب في موضوع املعهد. 

  يجب تقديم الطلبات عبر الرابط التالي:
: http://codesria.org/submission/  

لمزيد من المعلومات حول المعهد، يرجى االتصال بـ: 

#CODESRIAHI2019 

Tél. : (221) 33 825 98 21/22/23  
 

Courriel : submission@codesria.org  
Website : http://www.codesria.org
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