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أفرزت الفرتة اليت أتسست فيها املدرسة العليا للفنون اجلميلة ابلدار البيضاء (الستينيات والسبعينيات)
أسطورة ال تزال ترتدد حىت يومنا هذا ،حيث جسدت مناهج املدرسة التحررية نضاالً من أجل احلرية،
وأدرجت عرب الفن والعمل التعاوين املشرتك ،موضوعات من كافة اجملاالت ،مبا يف ذلك احلحرف
واملعارف الريفية ،هبدف االبتعاد عن التقليد األورويب احلديث يف علم أصول التدريس.
تفاعلت كيمياء األشخاص الذين اجتمعوا معاً يف املدرسة ويف جمالت مثل "سوفليه" وهي دورية
ثقافية أيقونية رايدية أتسست عام  ،1966وحظرهتا السلطات يف عام  1972ابلتزامن مع حدوث
التغيري السياسي وانتشار الفكر الراديكايل .أدى ذلك إىل الرغبة يف االبتعاد عن الوصاية والثقافة
الفرنسيتني ،والتوصل إىل شيء جديد ،شيء مغريب ،إال أن ذلك استمر لسنوات معدودة.
إن جتميع الطاقة االهتزازية اليت تنتج كثافة يف كثري من األحيان ال تستمر إال لفرتة قصرية ،مثل حركة
ابوهاوس وعرض "بالك ماوننت كوليج" .هذا يعيد إىل األذهان أتثري إيروس؛ ففي مقالته يف عام
 ، 1989حاول الباحث والناشط جورج ن .كاتسيافيكاس فهم اجلوانب العاطفية للحركات
االجتماعية واإلقرار هبا ،متوصالً إىل أن النضال من أجل التحرر هو عمل "إيروتيكي" يف جوهره،
ورغبة عقالنية يف التخلص من احلواجز البنيوية والنفسية ،وابلتايل فإهنا مرتبطة بفرتة معينة وال ميكن أن
تستمر إىل األبد.
حنن أقل اهتماماً ابملسامهة على حنو أكرب يف أسطورة املدرسة العليا .لكن بدالً من ذلك ،نرغب يف
فهم طاقة وذهنية املدرسة العليا للفنون اجلميلة ابلدار البيضاء كاحتمال للبناء عليه ألجل املستقبل.
فنحن مهتمون مبعرفة كيف ميكن أن يرتدد صدى وأتثري ما حدث يف الستينيات والسبعينيات يف عامل
اليوم .جيب أن تؤدي املدرسة العليا كمشروع إىل شيء ومكان آخر غري الذي ما كانت عليه ،لكننا
حنتاج البدء ابآلاثر ،بقااي التاريخ .فبدون التاريخ ،ال ميكن أن نستقي دروساً حالية أو مستقبلية .ما
الذي ميكن أن نتعلمه من عملية التنقيب هذه؟ كيف نقرأ آاثر التحديث؟ كيف نتحدث مع بعضنا
بعضاً؟ يعترب التبادل الشفاهي أي ذاك الذي ما مل يُكتب (بعد) وأنقاض املباين واملبادرات العالقة،

"أدوات للهندسة العكسية" ،على غرار ما حدث مع بريت فلينت ،وهو مراقب شغوف وعامل
أنثروبولوجي ثقايف ،وكيفية تقاربه العميق مع الثقافات املغربية ودول جنوب الصحراء الكربى ،فعندما
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كان حياضر يف املدرسة العليا للفنون اجلميلة ابلدار البيضاء .فإن دروسه عاد ًة تبدأ بشيء جديد ،ما
خلق وجهات نظر وأنساب بديلة عرب ربط ذلك ابلعودة إىل أشياء أخرى من املاضي ومن سياقات
أخرى ،وذلك هبدف عكس القواعد ،أو ابألحرى ،إلغاء القواعد .تبدأ نقطة االنطالق يف البناء من
التحدث مع بعضنا بعضاً وبني بعضنا البعض.
يهدف تشكيل جمموعة (حبثية) متنامية من املهتمني ابلفعاليات العامة يف "ثينك آرت" إىل ربط
األفكار ووجهات النظرواجلمع بينها .ندعو الفنانني والقيمني والكتاب واملهندسني املعماريني والباحثني
واملواطنني للبدء بشكل من أشكال البحث ال يتم من خالله حتديد النطاق العام فحسب ،بل يتم
إنشاؤه أيضاً ،كنقاط انطالق ،وذلك من خالل إعداد لقاءات خمتلفة عرب العمل والتقدم والتحدث
واالستماع إىل بعضنا البعض ،نقرتح البدء ابلتعلم والتأمل وختيل األشياء بشكل خمتلف ،بغية اإلجابة
عن األسئلة املطروحة وصياغة أسئلة جديدة.
وحترر االجتماعات ألغراض البحث واألرشيف.
تُسجل ُ
—بيك فان دير بول

جزء من مدرسة الدار البيضاء
مدرسة الدار البيضاء هي مشروع تعاوين يتخذ نقطة انطالقه من إرث املدرسة العليا للفنون اجلميلة
ابلدار البيضاء وطرقها الرتبوية املبتكرة واسرتاتيجيات املعارض يف املغرب يف الستينيات.
أطلق مدرسة الدار البيضاء كل من معهد كي دبليو للفن املعاصر ومؤسسة الشارقة للفنون ،ابلتعاون
مع معهد غوته يف املغرب ،وثينك آرت ،وزمان بوكس آند كيوريتني .يتضمن املشروع إقامات حبثية
وبرامج عامة وأرشيفاً رقمياً ومعرضاً متنقالً لألعمال اجلديدة للفنانني املقيمني ،ابإلضافة إىل معرض
لألعمال التارخيية للفنانني الذين ارتبطوا ابملدرسة العليا للفنون اجلميلة ابلدار البيضاء .مت إطالق
املبادرة يف عام  ،2020وستستمر حىت عام .2024
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التعلم معاً
شهر نوفمرب جلسات نقاشية وحوارية يف ثينك آرت مع فنانني وقيمني وكتاب ومهندسني
تقام ط
التعلموالمعاً
معماريني وابحثني ،مثل جمموعة ماما ،وحممد رشدي ،وكنزة صفريوي ،وصابرينا كاميلي ،وفلورنسا
وغريهم .نقاشية وحوارية يف ثينك آرت مع فنانني وقيمني وكتاب ومهندسني
نوفمرب ،جلسات
تقام
شهر حسني
دارسيط،والوموعد
معماريني وابحثني ،مثل جمموعة ماما ،وحممد رشدي ،وكنزة صفريوي ،وصابرينا كاميلي ،وفلورنسا
وغريهم .عن مواعيد هذه اجللسات وتوقيتها واملتحدثني ،يرجى إرسال بريد
حسنيمع،رفة املزيد
ترغب يف
إذا
كنتوموعد
دارسي،
إلكرتوين إلينا على sl@schoolofcasablanca.com
sl@schoolofcasablanca.com
إذا كنت ترغب يف معرفة املزيد عن مواعيد هذه اجللسات وتوقيتها واملتحدثني ،يرجى إرسال بريد
إلكرتوين إلينا علىsl@schoolofcasablanca.com
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تطبيق "زووم".
تقام اجللسة اليت تديرها سلمى حللو وكريست جروجيثويسن يف "ثينكآرت" ابلدار البيضاء وعلى
اجللسة ابللغة اإلجنليزية وستبدأ بعرض تقدميي من بيك فان دير بول حول ممارساهتما
ستكون"زووم".
تطبيق
والبحث املستمر ملدرسة الدار البيضاء ،تليها مناقشة مع مديري اجللسة واإلجابة على أسئلة
اجلمهور .اجللسة ابللغة اإلجنليزية وستبدأ بعرض تقدميي من بيك فان دير بول حول ممارساهتما
ستكون
والبحث املستمر ملدرسة الدار البيضاء ،تليها مناقشة مع مديري اجللسة واإلجابة على أسئلة
التسجيل .عرب اإلنرتنت:
اجلمهور
https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_BC2zdMjNSdKJK4yVaSG-rg
https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_BC2zdMjNSdKJK4yVaSG-rg

التسجيل عرب اإلنرتنت:

التسجيل يف املوقع:
https://www.thinkart.ma/artist
-talk-with-bik-van-der-pol
https://www.thinkart.ma/artist-talk-with-bik-van-der-pol
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الدار البيضاء مع فاطمة مزموز
يونيو يف
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مزموزيف الدار البيضاء مع فاطمة مزموز
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( .)2018-2014يستكشف هذا العمل  30صورة ملقاتلني مغاربة من القرن العشرين ،ويتساءل عن
سلسلة الفنانة املفاهيمية فاطمة مزموز بعنوان ()Casablanca Mon amour-Resistants
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( .)2018-2014يستكشف هذا العمل  30صورة ملقاتلني مغاربة من القرن العشرين ،ويتساءل عن
)Casablanca Mon amour-Resistants
)Casablanca
Mon
مة مزموز بعنوان (
مزموز بعنوان (
amour-Resistantsفاطمة
سلسلة الفنانة املفاهيمية
بناء التاريخ والذاكرة اجلمعية واهلوية الثقافية .تبقى هذه الشخصيات عصية على النسيان يف التاريخ،
عنقاتلني مغاربة من القرن العشرين ،ويتساءل عن
صورة مل
ويتساءل
العمل30 ،
القرنهذاالعشرين
يستكشف
.)2018مغاربة من
2014مل-قاتلني
هذا العمل ( 30صورة
هذه الشخصيات عصية على النسيان يف التاريخ،
الثقافية.يفتبقى
صياتاجلمعية
الذاكرة
هذهيخ و
تبقى التار
واهلوية الثقافية .بناء
التاريخ،
اهلوية النسيان
عصية وعلى
الشخ
ومع ذلك فإن أمساءها ُخلدت كأمساء شوارع وجادات يف الدار البيضاء .من خالل استكشافها
للمدينة ،أحيت مزموز ذاكرهتا ،وهي ترغب اآلن يف العودة إىل الفضاء العام وإعادة إحياء الذاكرة

التارخيية من خالل إجراء تدخالت حمددة يف املدينة.

جلسة حوارية مع بيك فان دير بول وفاطمة مزموز وآخرين.
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جلسة حوارية مع بيك فان دير بول وفاطمة مزموز وآخرين.
تقام اجللسة اليت تديرها سلمى حللو وكريست جروجيثويسن يف "ثينكآرت" ابلدار البيضاء وعلى
تطبيق "زووم".
سيتناول احلديث ابللغتني الفرنسية واإلجنليزية "املفقودين" والفجوات املاثلة يف وبني األجزاء املتشظية،
وإمكانية جتسريها والتفكري فيها على أهنا أشكال من "النطاق العام".
رابط للتسجيل عرب اإلنرتنت.
رابط للتسجيل يف املوقع.
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