
schoolofcasablanca.com مرشوع
مدرسة 

الدار البيضاء 

1/6

 
 الدار البيضاء اترخييًا وذهنياً حتوالت 

 
 برانمج عام لبيك فان دير بول 

 2022ويونيو  2021نوفمرب 
 

 ثينك آرت 
 شارع الزرقطوين  130

 الدار البيضاء، املغرب 
 
 

 
© Bik Van der Pol 
 
 

 
 الدار البيضاء اترخييًا وذهنياً حتوالت 

 
 برانمج عام لبيك فان دير بول 

 2022ويونيو  2021نوفمرب 
 

 ثينك آرت 
 شارع الزرقطوين  130

 الدار البيضاء، املغرب 
 
 

 
© Bik Van der Pol 
 
 

 
 الدار البيضاء اترخييًا وذهنياً حتوالت 

 
 برانمج عام لبيك فان دير بول 

 2022ويونيو  2021نوفمرب 
 

 ثينك آرت 
 شارع الزرقطوين  130

 الدار البيضاء، املغرب 
 
 

 
© Bik Van der Pol 
 
 

http://schoolofcasablanca.com


schoolofcasablanca.com

2/6

املدرسة العليا للفنون اجلميلة ابلدار البيضاء )الستينيات والسبعينيات(   أفرزت الفرتة اليت أتسست فيها
،  نضااًل من أجل احلرية  مناهج املدرسة التحررية  ، حيث جسدت أسطورة ال تزال ترتدد حىت يومنا هذا

عربو  املشرتك،    أدرجت  التعاوين  والعمل  اجملاالت  موضوعاتالفن  مبمن كافة  احلح ،  ذلك  يف    رف ا 
 .، هبدف االبتعاد عن التقليد األورويب احلديث يف علم أصول التدريساملعارف الريفيةو 
 

معاً ك  تفاعلت اجتمعوا  الذين  األشخاص  جمالت  يمياء  ويف  املدرسة  "  يف    دورية  وهي   "سوفليهمثل 
حدوث  ابلتزامن مع    1972السلطات يف عام  وحظرهتا  ،  1966أتسست عام    رايديةأيقونية  ثقافية  

و  السياسي  ذانتشار  التغيري  أدى  الراديكايل.  يف  الفكر  الرغبة  إىل  والثقافة    الوصايةعن    االبتعادلك 
 لسنوات معدودة.  استمر   إال أن ذلكإىل شيء جديد، شيء مغريب، والتوصل الفرنسيتني، 

 
، مثل حركة فرتة قصريةلال تستمر إال  اليت تنتج كثافة يف كثري من األحيان    االهتزازيةإن جتميع الطاقة  

و  ماوننت كوليج"ابوهاوس  "بالك  األذهان  عرض  إىل  يعيد  هذا  مقالته  .  ففي  إيروس؛  عام  يف  أتثري 
للحركات  1989 العاطفية  اجلوانب  فهم  كاتسيافيكاس  ن.  جورج  والناشط  الباحث  حاول   ،

التحرر هو عمل "إيروتيكي"  متوصاًل إىل    ،واإلقرار هبااالجتماعية   النضال من أجل  يف جوهره،  أن 
ال ميكن أن  و  مرتبطة بفرتة معينة فإهنا  ابلتايلو ، من احلواجز البنيوية والنفسية التخلصورغبة عقالنية يف 
 .تستمر إىل األبد

 
ذلك، نرغب يف    بداًل من لكن  .  العليا  يف أسطورة املدرسة  أكرب على حنو  ابملسامهة    حنن أقل اهتماماً 

ستقبل.  حتمال للبناء عليه ألجل املاكلدار البيضاء  العليا للفنون اجلميلة اب  درسةامل   وذهنيةفهم طاقة  
 يف عامل  ما حدث يف الستينيات والسبعينيات وأتثري  نحن مهتمون مبعرفة كيف ميكن أن يرتدد صدىف

ت عليه، لكننا  ما كان  الذي  مكان آخر غريو كمشروع إىل شيء  املدرسة العليا  اليوم. جيب أن تؤدي  
أو مستقبلية. ما    حالية  اً دروس نستقي  أن  ، ال ميكن  آلاثر، بقااي التاريخ. فبدون التاريخالبدء ابحنتاج  

الذي ميكن أن نتعلمه من عملية التنقيب هذه؟ كيف نقرأ آاثر التحديث؟ كيف نتحدث مع بعضنا 
الشفيعترب    ؟بعضاً  املباين   ما مل يُكتب )بعد(ذاك الذي  أي    هي االتبادل  العالقة  وأنقاض  ،  واملبادرات 

غرار  " على  العكسية"،  للهندسة  مع  أدوات  حدث  فلينتما  و وهو  ،  بريت  شغوف  عامل  مراقب 
  عندما ف،  الكربى  عميق مع الثقافات املغربية ودول جنوب الصحراء ال  هتقارب  وكيفية  ،ثقايف  أنثروبولوجي
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دروسه عادًة تبدأ بشيء جديد، ما    فإن.  املدرسة العليا للفنون اجلميلة ابلدار البيضاءيف    كان حياضر
سياقات  من  اضي و ربط ذلك ابلعودة إىل أشياء أخرى من امل  عرببديلة    خلق وجهات نظر وأنساب

من    يف البناء القواعد. تبدأ نقطة االنطالق    إلغاء،  ابألحرىوذلك هبدف عكس القواعد، أو    أخرى،
 البعض.   وبني بعضنا بعضنا بعضاً دث مع التح

 
( جمموعة  تشكيل  املهتمني  حبثيةيهدف  من  متنامية  يف  ابلفعاليات(    ربط إىل   آرت"  "ثينك العامة 

اب واملهندسني املعماريني والباحثني  مني والكت  . ندعو الفنانني والقي  واجلمع بينهااألفكار ووجهات النظر 
العام فحسب، بل يتم  شكل من أشكال البحث ال  ب  للبدء واملواطنني   النطاق  يتم من خالله حتديد 

والتحدث    والتقدمل  العم  عربخمتلفة    من خالل إعداد لقاءاتوذلك  ،  ، كنقاط انطالقإنشاؤه أيضاً 
إلجابة  بغية ا،  األشياء بشكل خمتلفلتأمل وختيل  لتعلم وااب، نقرتح البدء  إىل بعضنا البعضواالستماع  

 .األسئلة املطروحة وصياغة أسئلة جديدة عن
 

 .ألغراض البحث واألرشيفُتسج ل وحُتر ر االجتماعات 
 بيك فان دير بول—

 
 

 جزء من مدرسة الدار البيضاء
املدرسة العليا للفنون اجلميلة  إرث  من  نقطة انطالقه  هي مشروع تعاوين يتخذ  مدرسة الدار البيضاء  

 .وطرقها الرتبوية املبتكرة واسرتاتيجيات املعارض يف املغرب يف الستينياتابلدار البيضاء 

ن املعاصر ومؤسسة الشارقة للفنون، ابلتعاون  للف  كي دبليو معهدمدرسة الدار البيضاء كل من    أطلق 
املغربوته  مع معهد غ املشروع إ  يوريتني.ك آرت، وزمان بوكس آند كثينو   ،يف  قامات حبثية  يتضمن 

متنقالً  رقمياً ومعرضاً  املقيمنيلألعمال اجلديدة    وبرامج عامة وأرشيفاً  ابإلضافة إىل معرض    ،للفنانني 
ارتبطوا   الذين  للفنانني  التارخيية  البيضاء  ابملدرسةلألعمال  ابلدار  اجلميلة  للفنون  إطالق  العليا  مت   .

 .2024وستستمر حىت عام ، 2020املبادرة يف عام 
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 2021نوفمرب 

 

 التعلم معاً 
اب ومهندسني  وكت  تقام طوال شهر نوفمرب جلسات نقاشية وحوارية يف ثينك آرت مع فنانني وقي مني  

ماما مثل جمموعة  رشدي  ،معماريني وابحثني،  وكنزة  وحممد  وفلورنسا    ،وصابرينا كاميلي  ،صفريوي، 
 وغريهم.  ، د حسنيعومو  ،دارسي

املزيد عن مواعيد   بريد واملتحدثني  وتوقيتها  هذه اجللساتإذا كنت ترغب يف معرفة  إرسال  ، يرجى 
  sl@schoolofcasablanca.comعلى إلكرتوين إلينا 

 

 جلسة فنية مع بيك فان دير بول 
 2021نوفمرب  25اخلميس، 

  مساءً  7:00 - مساءً   5:00

وعلى   البيضاء  ابلدار  "ثينكآرت"  يف  جروجيثويسن  وكريست  حللو  سلمى  تديرها  اليت  اجللسة  تقام 
 تطبيق "زووم". 

ممارساهتم  اجللسةستكون   حول  بول  دير  فان  بيك  من  تقدميي  بعرض  وستبدأ  اإلجنليزية    ا ابللغة 
ا ملدرسة  املستمر  البيضاءوالبحث  مع  لدار  مناقشة  تليها  اجللسة  ،  على مديري  أسئلة    واإلجابة 

 .اجلمهور

 : التسجيل عرب اإلنرتنت

rg-https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_BC2zdMjNSdKJK4yVaSG 

 :التسجيل يف املوقع

pol-der-van-bik-with-talk-https://www.thinkart.ma/artist 

 
 2022يونيو 

 
 

 يف الدار البيضاء مع فاطمة مزموز  جولة
 

 
© Fatima Mazmouz. Photo: Bik Van der Pol 

آرت" ابلدار البيضاء،    "ثينك يف  خالل إقامتهما  دير بولليزبيث بيك وجوس فان  صادف كل من  
مزموز فاطمة  املفاهيمية  الفنانة    ( Casablanca Mon amour-Resistants)  بعنوان   سلسلة 

ل عن  ، ويتساءقاتلني مغاربة من القرن العشرينصورة مل  30يستكشف هذا العمل    .(2014-2018)
،  يف التاريخ  عصية على النسيانصيات  هذه الشخ  تبقىعية واهلوية الثقافية.  بناء التاريخ والذاكرة اجلم
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 sl@schoolofcasablanca.com

http://schoolofcasablanca.com
https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_BC2zdMjNSdKJK4yVaSG-rg
https://www.thinkart.ma/artist-talk-with-bik-van-der-pol
mailto:sl%40schoolofcasablanca.com?subject=


schoolofcasablanca.com

5/6

rg-https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_BC2zdMjNSdKJK4yVaSG 

 :التسجيل يف املوقع

pol-der-van-bik-with-talk-https://www.thinkart.ma/artist 

 
 2022يونيو 

 
 

 يف الدار البيضاء مع فاطمة مزموز  جولة
 

 
© Fatima Mazmouz. Photo: Bik Van der Pol 

آرت" ابلدار البيضاء،    "ثينك يف  خالل إقامتهما  دير بولليزبيث بيك وجوس فان  صادف كل من  
مزموز فاطمة  املفاهيمية  الفنانة    ( Casablanca Mon amour-Resistants)  بعنوان   سلسلة 

ل عن  ، ويتساءقاتلني مغاربة من القرن العشرينصورة مل  30يستكشف هذا العمل    .(2014-2018)
،  يف التاريخ  عصية على النسيانصيات  هذه الشخ  تبقىعية واهلوية الثقافية.  بناء التاريخ والذاكرة اجلم

rg-https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_BC2zdMjNSdKJK4yVaSG 

 :التسجيل يف املوقع

pol-der-van-bik-with-talk-https://www.thinkart.ma/artist 

 
 2022يونيو 

 
 

 يف الدار البيضاء مع فاطمة مزموز  جولة
 

 
© Fatima Mazmouz. Photo: Bik Van der Pol 
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أمساء فإن  ذلك  ُخلدت  ومع  شوارعكها  الب  وجادات  أمساء  الدار  استكشافها  يف  خالل  من  يضاء. 
أحيت مزموز ذاكرهتا،  العام وإعادة    للمدينة،  الفضاء  إىل  العودة  الذاكرة    إحياء وهي ترغب اآلن يف 

 .تدخالت حمددة يف املدينةإجراء التارخيية من خالل 

 

 .مع بيك فان دير بول وفاطمة مزموز وآخرينجلسة حوارية 
وعلى   البيضاء  ابلدار  "ثينكآرت"  يف  جروجيثويسن  وكريست  حللو  سلمى  تديرها  اليت  اجللسة  تقام 

 تطبيق "زووم". 

،  بني األجزاء املتشظيةيف و   املاثلة والفجوات    لفرنسية واإلجنليزية "املفقودين" سيتناول احلديث ابللغتني ا
 .النطاق العام"والتفكري فيها على أهنا أشكال من "  وإمكانية جتسريها

 .رابط للتسجيل عرب اإلنرتنت

 .رابط للتسجيل يف املوقع
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أمساء فإن  ذلك  ُخلدت  ومع  شوارعكها  الب  وجادات  أمساء  الدار  استكشافها  يف  خالل  من  يضاء. 
أحيت مزموز ذاكرهتا،  العام وإعادة    للمدينة،  الفضاء  إىل  العودة  الذاكرة    إحياء وهي ترغب اآلن يف 
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 .مع بيك فان دير بول وفاطمة مزموز وآخرينجلسة حوارية 
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