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 يدعم المجلس  الثقافي البريطاني ٨٩ بلس دبي 2016



يشهد آرت دبي 2016 ختام شراكة دامت لعامين مع  89 بلس؛ وهو مشروع بحثي دولي 
طويل األمد متعّدد المنّصات شارك في تأسيسه سيمون كاستيتس و هانس أولريخ 

أوبريست، وُيعنى بدراسة جيل من المبدعين ُولدوا في عام 1989 وما بعده.
 

شهد عام 1989 تقديم شبكة اإلنترنت، وبداية توافرها على الصعيد العالمي. ويقّدم 89 
بلس أعمال بعض من رواد هذا الجيل األكثر إلهامًا، مفترضًا وجود عالقة بين هذه األحداث 

التي غيرت مجرى العالم واإلنتاج اإلبداعي بوجه عام. وقامت ورش العمل والمقابالت 
والعروض في آرت دبي 2015 لهدف تطوير أفكار قد تسهم في دعم مشروع تعاوني 

م في آرت دبي 2016.   يقوده الفنانان عبد الله المطيري و سارة أبو عبدالله ُيقدَّ

ومن بين الموضوعات التي انبثّقت عن مناقشات ورشة العمل 89 بلس دبي العالقة بين 
الذات االفتراضية والذات الفعلية؛ وتحديدًا التفاوت بين كيفية استجابة اإلنسان عاطفيًا 

مع التفاعالت عبر اإلنترنت وتلك التي تتم وجهًا لوجه.

ويبحث هذا المشروع في فعالية التواصل اللفظي كوسيلة لنقل الخبرات وسرد القصص 
داخل المجتمعات المترابطة من خالل تتبع التقليد الشفهي داخل شبه الجزيرة العربية 

وصواًل إلى االنتشار الحالي للرسائل الصوتية داخل المنطقة عبر تطبيقات مثل “واتس 
آب” والمالحظات الصوتية مثاًل.

ر نحن  ما هي “اللغات” واإليماءات المختلفة التي نتعلمها لنتواصل عبر اإلنترنت، فيما نطوِّ
ر هي منا؟ وهل يمكننا مجاراة ذواتنا النفسية فعليًا؟  التكنولوجيا وتطوِّ

ويضم 89 بلس دبي 2016 مشروعًا تعاونيًا يستند إلى األداء والنص والصوت. ودعا 
القائمون على المشروع -الفنانان عبد الله المطيري وسارة أبو عبدالله- الفنانين والكتاب 
والمعماريين وصانعي األفالم والموسيقيين والمصممّين والتقنيين المقيمين بالخليج 

المولودين في عام 1989 واألعوام التي تليه إلى تقديم مالحظات صوتية ونصوص 
وتسجيالت ذات صلة بموضوع المشروع على أن يقوم مؤدون بسرد المالحظات 

والنصوص وأن ُتعرض التسجيالت في جزء مخصص للمشروع في آرت دبي.

دبي             بلس 89

تستخدم الفيديوهات واألفالم كوسائط. 
ومن بين معارضها األخيرة “الفن العربي 

المعاصر” في متحف لويزيانا للفن 
الحديث، الدنمارك؛ و“أشكال مهاجرة”، 

مدينة نيويورك؛ و“89 بلس ماراثون” في 
سربينتاين غاليري، لندن؛ وبينالي الشارقة 

2013، اإلمارات؛ و“ريزوما” في بينالي 
البندقية الخامس والخمسين، 2013. 
وساهمت أيضًا في مهرجان “الفنون 
والثقافة في األزمنة المتحولة” الذي 

تقيمه آرت إيست، مدينة نيويورك، ولوحة 
الصور المتحركة فيديو + فيلم في “بالتزو 

غراسي”، البندقية.

)ولد -1990 الكويت( فنان مقيم في 
الكويت. ُعرضت أعماله في آرت دبي، 

اإلمارات، المتحف العربي للفن الحديث 
“متحف”، قطر؛ وسربينتاين غاليري، 

المملكة المتحدة. وهو أيضًا عضو في 
مجموعة دول التعاوني الخليجي الفنية 
التي ُعرضت أعمالها في متحف الفن 

الحديث، فريديريكيانوم، المتحف الجديد، 
باإلضافة إلى سلطان غاليري، وغيرها من 

المؤسسات الفنية.
 

هو المدير والّقيم الفني للمعهد 
السويسري، نيويورك. وهو المؤسس 

المشارك إلى جانب هانس أولريخ أوبريست 
في إنشاء المشروع البحثي 89 بلس. 

ويحمل كاستيس شهادة الماجستير في 
دراسات التقييم الفني من جامعة كولومبيا، 

نيويورك، باإلضافة إلى شهادة ماجستير 
أخرى في اإلدارة الثقافية من معهد العلوم 

السياسية في باريس. 

هو المدير المشارك في سيربينتاين غاليري، 
لندن. وكان قبل ذلك القّيم الفني لمتحف 

دو ال فيل للفن الحديث، باريس. وقام 
أوبريست منذ أول عرض له “حساء العالم” 

)ذا كتيشين شو( في عام 1991 بالتقييم 
الفني ألكثر من 250 عرضًا.
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يوغش بارف

مسا-
ه

مون

رند عبدالجبار من مواليد بغداد، العراق 
1990 نشأت في اإلمارات العربية المتحدة 

وحاصلة على شهادة الماجستير في 
الهندسة المعمارية من جامعة كولومبيا 

سنة 2014. تبحث اعمالها في قوة و 
إمكانية الفن والتصميم من نواحي مكانية 

ومادية لتكون وسيطًا تفاعليًا بين الناس 
والبيئة التي تحيط بهم لتهدف إلى تغيير 

نظرة الناس ألنفسهم وأقرانهم والعالم من 
حولهم.

 
هال علي تمارس الشعر المحكي والفن 

المرئي. هال من مواليد المملكة العربية 
السعودية ودرست في المملكة المتحدة 

وفي اإلمارات العربية. يتميز شعرها 
بأسلوبها المباشر والجدلي الذي يتناول 

القضايا المجتمعية المعاصرة مثل حقوق 
المرأة والعالقات اإلنسانية والسياسة 

والمعتقدات الثقافية. وسبق لها المشاركة 
والعرض في دبي وفيينا ولندن وبرلين 

واسطنبول.
 

آية عطوي مصورة لبنانية مقيمة في دبي 
وقد حازت على جائزة الشيخة منال للفنانين 

الشباب سنة 2011 أثناء دراستها في 
الجامعة األمريكية في دبي. أول معارضها 
كان سنة 2009 في معرض الربع الخالي 

في دبي ولها معارض في دبي ونيويورك.
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يوغش بارف فنان مفاهيمي تتنوع أعماله بين الرسم والطباعة والنحت واألفالم 
والوسائط المتعددة واألعمال الموضعية المحددة. ويبرز النقد لإلطار الثقافي للتفكير 

كعامل مشترك بين أعماله وذلك من خالل استخدامه مختلف المواد مثل األشكال 
المعدنية والتقنيات التشاركية مثل الكاميرا ومحركات بحث األلعاب في هاتفه المحمول 

وصواًل إلى فتح أبواب جمالية جديدة تتعامل مع الظاهرة المجتمعية من نواحي المساواة 
وعدمها والمنطقية وعدمها والرؤية وعدمها والخروج وعدمه.

يوسف بوشهري هو معماري كويتي مستقر في أتالنتا وقد سبق له المشاركة في 
مشروع الفنان المقيم مع 89 بلس ومؤسسة غوغل الثقافية وهو حاليا طالب دراسات 

عليا وباحث وأستاذ في جامعة جورجيا تك.

تارة الدغيثر مشرفة إدارة فنية وباحثة وكاتبة مستقلة في مجال الفنون والسياسات 
الثقافية في الجزيرة العربية.

ريم حسن حاصلة على شهادة البكالوريوس 
في تصميم الوسائط المتعددة من الجامعة 

األميركية في الشارقة وقد ساهمت في 
إنشاء استوديو تصميم موبيوس في دبي 

سنة 2010 حيث عملت على مشاريع 
التصميم والبحث. حاصلة على شهادة 
الماجستير الفنون الجميلة في تصميم 

الغرافيك من جامعة الينوي وشهادة 
الماجستير في البحوث الفنية من معهد 

بازل للتصميم. وهي تعمل حاليا كأستاذة 
في سبل التواصل المرئي في الجامعة 

األميركية في الشارقة مع استمرارها في 
العمل البحثي في مجال الطباعة الحركية 

والتطابق الطباعي.

توليب هازبار فنانة ومصممة مقيمة في 
اإلمارات العربية المتحدة وهي حاصلة على 
شهادة البكالوريوس في تصميم الوسائط 

المتعددة من الجامعة األميركية في 
الشارقة وعملت مع مختلف الجهات الرائدة 
في هذا المجال مثل مجلة كانفاس وجمعية 
اإلمارات للفنون الجميلة وآرت دبي وغيرها. 

وهي عضوة في جمعية ديزاين هاوس 
ورسامة مساهمة في مجلة ذا كارتون 

ومجلة سكتشبوك الرقمية.

صوفيا الماريا كاتبة وفنانة ساهمت سنة 
2015 في ورشة عمل سندانس لكتابة 

السيناريو ونشر لها كتاب بين االرض 
والسماء بترجمته العربية كما تعمل حاليًا 

على أول عرض منفرد لها في امريكا 
الشمالية لصالح متحف ويتني تحت إدارة 

القّيم الفني كريستوفر ليو.



محمد الشاهد هو طالب دراسات ما بعد الدكتوراه في مجال تاريخ الفن والممارسات 
الجمالية في منتدى ترانزريجونال ستوديان في برلين. وكان قد أتم أطروحته تحت 

عنوان “الحداثة الثورية؟ العمارة وسياسة التغيير في مصر، 1936 – 1967” في قسم 
 Cairobserver.com الدراسات الشرق األوسط في جامعة نيويورك وهو مؤسسة موقع

واإلصدارات المطبوعة لنفس الموقع.

ناتاشا ستالراد هي كاتبة ومحررة تعمل في مجال التحرير لمجلة براون بووك وهي مجلة 
مستقلة تصدر كل شهرين تعنى بالتراث والعمارة في منطقة الشرق األوسط وشمال 

أفريقيا. وتشمل مطبوعاتها الحديثة “أوسكار نيمار في أبوظبي” و دراسة عن ثقافة 
األعراس في الشرق األوسط وشمال أفريقيا وأيران وتتمحور اهتماماتها حول األدب وعلم 

االنسان كما انها تعمل كطبالة ومنسقة أغاني.

لينا يونس هي مؤِسسة “غرفة األنيميشن” 
ومديرة مهرجان “أنيميت دبي” الدولي 

للرسوم المتحركة. وتعمل من خالل غرفة 
االنيميشن على األعمال التشاركية وتسليط 
الضوء على الخطاب المتعلق بعميلة تحريك 

الرسوم وارتباطه بتاريخ الرسوم المتحركة 
وتوفير تجارب تفاعلية ومجردة في مجال 

الرسوم المتحركة.

أوغستينا زغرس هي طالبة فنون مرئية في 
اإلمارات العربية المتحدة، دبي من تشيلي 
وقد سبق لها عرض اعمالها في سانتياغو 
ونيويورك ودبي والشارقة وأبوظبي. كما 

أنها قضت مؤخرًا عاما في مدينة نيويورك 
ضمن برنامج التبادل الدراسي في أن واي 
يو ستاينهارت حيث تمرنت لدى مجلة دي 

آي أس ومعرض روم إيست. وتتمحور 
اعمالها حول عالم االشياء والوجوديات مع 

التركيز على مجال البالستيسفير والتغييرات 
البيئية/المادية المرتبطة بالنشاطات 

العالمية للبشر.

ميثة المزروعي حاصلة على شهادة 
البكالوريوس في الهندسة المعمارية 

وبتخصص ثانوي في إدارة التصاميم من 
الجامعة األميركية في الشارقة. أسست 

مجلة وتد وهي مجلة نصف سنوية تعنى 
بالعمارة والتصميم وبالظروف الحضرية في 

الشرق األوسط. حيث نشر العدد التجريبي 
في أكتوبر2011 والعدد األول في مارس 

2012 وأخر أعدادها كان العدد السادس في 
يناير 2015. 

أماد ميان  تخرج من جامعة ريرسون في 
تورنتو من قسم المالية والتخصص 

الرقمي وقد سبق له العمل غي مجال 
تطوير االعمال والوسائط الرقمية في 

شركات أبل وسي آي بي سي ميلون وذا 
أونالين بروجكت. وله اهتمام كبير في 

المشاريع الصغيرة وتقنيات تحول النموذج 
الفكري مما أدخله في مجال ريادة األعمال 
االلكترونية وهو حاليًا المؤسس لمشروع 

بروجكت كود وهو مبادرة مجتمعية تهدف 
إلى تعليم الترميز في إطار مجتمعي 

وتشاركي.
 

بتول محمد خريجة قسم الفنون الجميلة 
والتصميم من جامعة الشارقة وقد انهت 

مؤخرا إقامة فنية عبر االنترنت تحت عنوان 
“اإلقامة الفنية عن هايتوس” والتي 
دامت لمدة ستة أشهر دون إنتاج أية 

منتجات فنية. يتمحور عملها حول خليط 
من مواضيع الخيال العلمي وتاريخ الخليج 

الحربي ومساحة االنترنت لتكون أعمالها 
سالسل من الكتابات والصور.

ماجد الرميحي من مواليد الدوحة 1995 
وهو يدرس علم االجتماع مع تركيز معلق 

حول الدراسات المتحفية في جامعة 
ميدلبري وتتمحور بحوثه حول التدخالت 

المؤسسية في الثقافة والتعليم في 
منطقة الخليج.

سعود السند باحث ترتكز أبحاثه على 
سلوكيات استسقاء المعلومات لدى 

الفنانين.

مسفرة شافي كاتبة وفنانة باكستانية 
تحمل شهادة في االقتصاد من جامعة 

لندن للدراسات االقتصادية وقد سيق لها 
العرض في معرض ساتشي ومهرجان كان 
السينمائي. تتمحور خلفيات اعمالها حول 

االعالم والشركات الصغيرة التقنية كما 
تهتم في البحث في تأثيرات التكنولوجيا 

على الوعي االنساني.

شاويش هو فنان مستقل يعمل في 
مجموعة تلفاز 11 اإلعالمية كمخرج فني 
وإبداعي. كما يعمل في استوديو غراهام 

في مجال تطوير مشاريعه المفاهيمية 
ومعارضه الفنية وتمتزج في اعماله 

السخرية بالتاريخ المعاصر ضمن سياق 
البلدان الخليجية.



المعلومات المنشورة والمعلومات المستوعبة

تظل سبل التواصل المسموعة اليد العليا في منطقة الخليج مما يجعل شباب هذه 
البلدان بعقولهم المحبة للتكنولوجيا متلهفين لصياغة التجارب في لحظة من التعطش 

الغربي للتمثيل. رمزية المنبر: من يريد أن يستمع وماذا يريد أن يسمع؟ حيث نجد أن اللغة 
المتوفرة والتي نستخدمها لوصف التحول العقلي والنفسي الناتج من التطور المتسارع 
الذي تشهده المنطقة ال تناسب التوقعات الرواقية للمستمعين؛ الالمحليين منهم وال 

األجانب فهي خليط غريب بين اللهجة المحكية وانجليزية االنترنت. حيث نجد التجارب 
الجسدية للمشاعر والتي كانت تفهم فيما مضى من خالل سبل غير كالمية قد أصبحت 

اليوم غريبة عند استخدامها ضمن سياق العمليات اإلدراكية التي تتبع سياسات الحرية 
الرأسمالية الباردة. لم تخاطر بأن تبدو غبيًا عند المحادثة الشخصية بينما يمكنك أن تكون 
ناقدًا تنظيريًا على االنترنت؟ إذا كان الخطاب يستدرج قدرًا أكبر من التعاطف عند تقديمه 

من خالل جسد هامشي، فماذا سيحصل إذا فقد الخطباء ثقتهم في جسدهم أو فاعليته؟ 
هل يتكلم الجسد لذاته؟

سارة أبوعبد الله وعبد الله المطيري  - ت        
  بي

ت
البيو

                       
{2016}



توري مونث: 89 بلس هو برنامج بحثي دولي متعدد االختصاصات والمنصات يركز على 
الفئة العمرية التي ولدت بعد العام 1989 وهو العام الذي شهد العديد من االحداث التي 

غيرت العالم مثل سقوط جدار برلين وتوفير خدمة االنترنت العالمية وغيرها حيث تمثل 
هذه الفئة العمرية أكثر من نصف التعداد العالمي الحالي. وتم تأسيس هذا المشروع بجهد 
مشترك من السادة سيامون كاستيتس وهانزأورليخ أوبريست وقد تمكنا من نشر نجاحات 
هذا المشروع حول العالم إلى مختلف البلدان حول العالم مثل الواليات المتحدة والبرازيل 
وسنغافورة وجنوب أفريقيا وفرنسا وبريطانيا ولكنهما اليوم في اإلمارات العربية المتحدة 

كأول دولة يزورانها مع مشروعهم في منطقة الشرق األوسط.

هانز أولريخ أوبريست: يتصف هذا المشروع بطول أمد وبعد نظر أبحاثه ويسعدنا اليوم 
أن نكون بصحبة الفنان عبدالله المطيري الذي لم يكن من رواد برنامج 89 بلس األوائل 

 DLD فحسب – حيث كان عضوًا في أول لجنة نقاض في مؤتمر ميونخ للتصاميم الرقمية
ولم تنفك عن المشاركة في فعالياتنا منذ ذلك الوقت – لكنه كذلك القّيم الفني لمشروع 

2016 مع القّيمة الفنية سارة أبو عبدالله. وعندما التقينا أنا وسيمون قبل خمسة أعوام 
في يوكوهاما وجدنا أنه من قد يكون المثير لالهتمام أن نرسم خريطة تمثل هذا الجيل 
العجيب، الذي تربى على وجود االنترنت وتطور وال يزال يتطور مع هذه الخدمة العجيبة. 
ففي تلك األيام األوائل، لم نكن نعي كيفية العمل على هذا المشروع لكننا علمنا من 
البداية أن ما نريده ال يهدف إلى وضع هذا الجيل ضمن خانة ما أو تحت مسمى معين 

بل أن نجير أبحاثًا مفتوحة وعلى امتداد سنين طويلة وقد كان لنا تأثر خاص بالفنان رايان 
تريكارتن الذي قال في صحيفة النيويورك تايمز بأن “من ولدوا بعد 1990 هم أناس 

مميزون، وال يسعني االنتظار لحين يبدأون بإنتاج الفنون.” وهو األمر الذي نشهده في 
ايامنا هذه بالطبع وهذا هو المحور األساسي لمشروع 89 بلس الذي يبحث في األعمال 

الفنية التي انتجها جيل من الفنانين شباب لديهم نظرة مختلفة عن اإلبداع واألصالة 
واإلرث الثقافي وبحث مفهوم المعلومة الجاهزة وتوفر المعرفة التقنية واالعتماد على 

المنصات االجتماعية االلكترونية لطرح االفكار الجديدة. لماذا سنة 1989؟ شهد هذا العام 
العديد من األحداث مثل انسحاب الجيش الروسي من افغانستان بعد تسعة أعوام من 
االحتالل وهي السنة التي شهدت اختراع جهاز تحديد المواقع عبر األقمار الصناعية مع 

دوران أول قمر صناعي حول االرض باإلضافة إلى أحد أهم االختراعات في العصر الحديث 
وهو شبكة االنترنت.

وتعد مشاريع اإلقامة من أهم محاور مشروع 89 بلس. فعندما كان عمري 23 عاما حصلت 
على إقامة من في مؤسسة كارتير وكان ذلك قبل أن يكون مركزهم في مدينة باريس بل 

كان آن ذاك في قرية جوي-إن-جوساس الصغيرة في ضواحي العاصمة الفرنسية حيث 
كان ماري كالود بود وجان دو لويزي يدعوان الفنانين والقيمين الشباب  لمشاريع إقامة 

تدوم 3 اشهر وهي تجربة كانت قد غيرت حياتي فأنا اعتقد بأنني لم أكن سأستطيع تقديم 
أي من أعمالي الالحقة دون االستفادة من تلك الخبرة العظيمة التي منحتني فرصة 
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في العراق ولكن باختالفات سحيقة في إمكانية استخدام االنترنت من %9 من السكان 
في العراق ووصواًل إلى أكثر من %99 في البحرين. عامل مشترك آخر بين هذه الدول هو 

امتالك شعوبها ألجهزة هاتف محمول بأعداد أكثر من التعداد السكاني بنسبة قد تصل 
إلى 3 أضعاف. ومع زيادة االتصال باالنترنت من خالل الهواتف المحمولة ستشهد هذه 

االرقام تغييرات كبيرة في السنوات القادمة.

اسمحوا لي أن اترك المجال اآلن لعبدالله المطيري الذي سيحدثنا أكثر عن ورش العمل 
لهذا اليوم.

عبدالله المطيري: استمعنا إلى العديد من القصص المميزة وعن هذه البحوث التي تعمل 
 GCC مع أبناء جيلي. أنا فنان وأتدرب حاليًا ألكون معالجًا بالفن كما أنني عضو في جمعية

collective الخليجية والتي تحاول أن تواجه هيكليات السلطة من خالل محاكاة هيكليات 
القوى. ولدت سنة 1990 في الكويت وهي السنة التي تعرضت فيها الكويت للغزو وهو 
من العوامل التي أثرت في جيل ما بعد 1989. وأشعر بتأثيرات هذه العوامل على أعمالي 
فأني أركز في أعمالي على الخطابات المهمشة وخصوصًا مع الهويات الخليجية متعددة 
االعراق أو أي هوية مهمشة. دعوني أذكر من شاركوا في ورشة عمل يوم أمس: أحمد 

معان وآية عطوي وبتول محمد وهالة علي ولينا يونس وماجد الرميحي وريم حسن وسارة  
أبو عبدالله وتوليب هزبار وميثة المزروعي ومحمد الشاهد وناتاشا ستالراد ورند عبدالجبار. 

وكما ذكر سيمون، كنا نتكلم عن مواضيع متفرقة مثل الفرق بين “ماك تشيكن” 
و”تشيكن ناغتس”. وأظن بأنه يجب علي التوضيح هنا فهذا مصطلح كويتي لمن يكون ذا 

فكر مرتبط بالغرب حيث يطلق مصطلح “ماك تشيكن” عادًة على من درس في مدارس 
غربية ويتكلم باللغة االنجليزية فقط وال يتكلم اللغة المحلية. كذلك هو الحال لمن درس 

في الخارج وعاد مثل حالتي ويلبس مالبس عصرية وماركات معروفة.

شومون باسار: هل هم أعداء؟

عبدالله المطيري: ال فهم يعملون معًا

شومون باسار: إذن فهم يدخلون في تحالفات الدجاج المقلي!

هانز أولريخ أوبريست: تكلمت يوم أمس عن المخاطر البيولوجية ومرونة الهوية الجنسية.

عبدالله المطيري: أعمل منذ فترة على فكرة مرونة الهوية الجنسية في منطقة الخليج 
وخصوصًا المرونة التي تأتي مع تعريف الذات من خالل االرتباط باألنماط الغربية لتعريف 

الهوية الجنسية التي قد تكون أكثر تحديدًا من غيرها. فبعد الغزو الخليجي، تمت العديد 
من البحوث التي ربطت بين المخاطر البيولوجية واألعراض المرضية مثل تصلب األنسجة 
والسرطان وغيرها من األمراض ولكنها عادة أعراض ال تنتقص من االحترام الشخصي وال 

تؤثر على الهوية المجتمعية ولكنني اعتقد بأني في جيلي نسبة كبيرة من مرونة الهوية 

مغادرة سويسرا والتفرغ للعمل مع فنانين موهوبين. وبسبب تلك التجربة الرائعة فإنني 
فكرت بوجوب توفير فرص مشابهة للفنانين الشباب من الجيل الجديد.

ويعمل مشروع 89 بلس على طرح االسئلة مثل: ما هي الخيارات المتاحة لألجيال التي 
ولدت بعد الحرب الباردة التي عاصرت األزمة المالية التي سببتها الرأسمالية؟ كيف يمكننا 

أن نفهم المفاهيم الجمعية الجديدة والمتشابكة كأمثلة حية لألنماط الفنية والسياسية 
واالجتماعية واالقتصادية؟ ما هي االنماط الجديدة للمعارضة والحراك؟ ما هي التغييرات 

التي شهدتها الحركة السياسية نتيجة الستخدام االنترنت؟ ما هي سياسات الممارسات 
“االفقية” لألنظمة غير الهرمية؟ وأخيرًا وليس آخرًا، من يتحمل مسؤولية المستقبل؟

أود أن أختتم هذه المقدمة بمقولة للخبير االقتصادي دون كينيث غالبريث الذي قال:

“التغيير ليس نتيجة تغيير الرجال والنساء لطريقة تفكيرهم، بل نتيجة التغيير بين جيٍل 
والجيل الذي يليه.”

سيمون كاستيتس: دعني أستهل حديثي بمقولة أيضا. عندما بدأ تيم بيرنرز بالعمل على 
البرمجيات التي تطورت فيما بعد لتصبح شبكة االنترنت، كان أسم هذه البرمجيات 

“إنكواير” أي “البحث”. ويمكن مشاهدة أصداء فكرة البحث في روح مشروع 89 بلس 
الذي، باعتباره مشروعًا طويل األمد، ال يزال في مراحله الفتية التي تهدف إلى البحث 

وجمع المعلومات عن هذا الجيل أكثر مما تهدف إلى تعريف هذا الجيل أو تسميته. نحن 
هنا نعمل بالتعاون مع الفنانين وغيرهم من أصحاب المهن من هذا الجيل ألن المشروع 

يتمحور حول العديد من المجاالت التي تتخطى المجاالت الفنية مثل العلم والشعر 
والموسيقى واألدب والتصميم والنشر وغيرها. وقد أقمنا خالل هذين اليومين ورش 

عمل مع 15 صاحب مهنة من دول الخليج من مختلف االختصاصات مثل الفنون المرئية 
والنشر والرقص والعمارة واالجتماع والرسوم المتحركة والشعر والتكنولوجيا. وكانت تجربة 
رائعة ألننا تعلمنا الكثير ليس فقط عن كيفية استخدام “االنستغرام” لسلب ألباب الناظرين 

ولكن كذلك ما الفرق بين “ماك تشيكن” و”تشيكن ناغتس”. وتعلمنا كيف تتم مناورة 
ومراوغة سبل الرقابة في الخليج من خالل استخدام الهويات االلكترونية الوهمية وكيف 

أن برنامج “تندر” في لبنان ال يعترف بالحدود مع اسرائيل ويمكنك التحدث مع من يعيش 
هناك. وباإلضافة لهذه المعلومات الطريفة والمهمة، فإننا وجدنا بأن الجميع يتفق تقريبًا 

على أن الثقافة المعاصرة تترادف عادة مع المكانة المتميزة واالرتباط بالحضارة الغربية.
 

وتعمل هذه الشراكة بين منتدى الفن العالمي وآرت دبي بالتعاون مع عبدالله المطيري 
وسارة أبو عبدالله وكل المشاركين في ورش العمل على منحنا فرصة فريدة للتعرف أكثر 

على منطقة الخليج وكيف يمكن لشبكة االنترنت السماح لمختلف أنواع الخطاب بالظهور 
بل وقد تغذيها وتقويها. وكما تعلمون فإن بلدان الخليج تتصف بتشكيل صورة متباينة 
بين بلٍد وآخر ولكن العامل المشترك بين هذه البلدان والذي يهمنا في مجال بحثنا هذا 
هو أن أكثر من نصف التعداد السكاني هم من مواليد ما بعد 1989 – تصل إلى 50% 



سيمون كاستيتس: كثيرًا ما يسألنا الناس “ما هو مشروع 89 بلس؟ انا ال أفهم محتواه” 
فنقول بأننا نحن كذلك ال نفهمه تمامًا ألنه مشروع يتخذ شكاًل جديدًا كل مرة. تتضمن 

الزيارات الميدانية للورش عادًة اجتماعات ذات صلة والتي تنشئ فيما بعد ارتباطات محلية 
بين هؤالء المشاركين. هكذا كان الحال مع فعالية MoMA PS1 فنحن من خالل تنظيم 

هذه الفعاليات نجمع بين األفراد ونشهد تكون تجمعات خالقة مترابطة.

هانز أولريخ أوبريست: يجب علينا ذكر بأن بعض األمور لم تسر كما خططنا لها، وهو ما 
يؤدي عادًة إلى نتائج ايجابية. كنا قد خططنا الجتماع طاولة مستديرة وكانت درجة الحرارة 
35 درجة وكانت شمس الصيف تسطع على طاولة االجتماع مما حدى بمجلة DIS طرح 
فكرة االنتقال ألحدى الكابينات الموقعية وكان اجتماعًا رائعًا حيث كانت الكابينات مولدًة 
منظرًا جمياًل وتوزيعًا صوتيًا مناسبًا منحنا شعورًا من الخصوصية والعمومية في الوقت 
ذاته مما انتج نمطًا جديدًا من االجتماعات لم يخطر ببالنا من قبل. وعلى الرغم من ضيق 
الوقت فقد تمكنا وخالل 48 ساعة من استضافة 20 متحدثًا بفضل مشاركات موقع 89 

بلس االلكتروني وبأسلوب عفوي جديد من نوعه.

سيمون كاستيتس: تشاهدون هنا سارة أبو عبدالله ضمن لجنة نقاشية في مدينة البندقية 
حول موضوع الصورة المتحركة. وقد ذكر هانز سابقًا بأننا ال نطمح إلى تعريف أنماط 
االبداع ولكننا نراقب تكرار بعض العناصر والممارسات. كان للفيديو أهمية كبيرة منذ 
البداية ويبدو أننا ننسى أحيانًا بأن خدمة اليوتيوب تم انشائها سنة 2005 فقط ولكنها 
أصبحت اآلن جزءا من حياتنا اليومية. قد يصعب علينا اآلن تخيل عالم ال يمكنك فيه 

تحميل الفيديوهات إلى االنترنت لذا كنا نبحث هذه المواضيع مع عدد من أصحاب المهن 
وسنكرر العملية في شهر مايو القادم في سنتر بومبيدو.

كان هذا مشروع إقامة ثاٍن في بارك أفنيو أرمري حيث أخبرونا “لدينا غرفة فارغة، هل 
تريدون استخدامها؟” فكان ردنا “بالطبع” وقمنا بدعوة فنان اسمه اليكس دوالن ليقيم 

هناك لمدة ثالثة أشهر وكان قد انتقل قبل فترة قليلة إلى نيويورك من بورتالند ولم يكن 
لديه ورشة يعمل فيها فكان سعيدًا بمساحة العمل هذه.

هنا ترون الفنان Ll1f يغني في ختام فعاليات ماراثون 89 بلس في سيربنتين والذي ال يزال 
أحد أكبر فعاليات 89 بلس اليت أقمناها حيث تضمن يومان من المحادثات والفعاليات 

الفنية والقراءات لعدد من الكتاب من مختلف األجيال. وتجدر اإلشارة هنا بأن مشروع 89 
بلس ال يعني بمشاركات مواليد ما بعد 1989 فحسب بل نحن نرحب بمشاركات كل من له 

نظرة تساهم في هذه المشاريع. هانز، هل ترغب بالتعليق عن الماراثون أيضًا؟

هانز أولريخ أوبريست: سبق لنا الحديث عن الماراثون في منتدى الفن العالمي الماضي 
لذا سأوجز كالمي. بدأنا بهذا النوع من الفعاليات في سيربنتين سنة 2006 مع جوليا بيتون 

جونز التي جاءت بفكرة معرض البافيليون سنة 2000، وعندما انضممت إلى المعرض 
سنة 2006 كمدير مشارك، أضفنا فكة الماراثون وهي نوع من االحتفاليات المعرفية. 

الجنسية وأنا أحاول إيجاد الرابط من خالل أصدقائي الذين درسوا في المدارس الحكومية 
والذين ال يرتبطون بالتعليم الغربي أو بسبل التعريف الغربية للهوية الجنسية.

هانز أولريخ أوبريست: كما تكلمت عن المشاركة الفعالة في الجماعات والمجموعات. 
فمثاًل يولوتل افارادو، وهو من عملنا معه في مشاريع 89 بلس مثل مشروع الفنان 

المقيم لمؤسسة غوغل الثقافية في باريس، هو عضو نشط في جماعة كبيرة في 
المكسيك تحمل أسم كارتر انفرتيدو وانت ذكرت بأنك عضو في جماعات هنا. هل يمكنك 

أخبارنا المزيد عن هذه الجماعات وكيفية عملها هنا؟

عبدالله المطيري: كنت اتكلم عن مجموعة GCC. غالبًا ما تجد المؤسسات الكبرى تعزز 
صورًا وأنماطًا معينًة للسلطة وهذه المجموعة تحاول محاكاة هذه األنماط المنتشرة في 

العالقات العامة والدعاية واإلعالن  لتعزيز السلطة. نحن نناقش أفكار اإلمتياز والكيفية 
عمل هذه الهيكليات في الحكومات أو في عالم الفن أو أي هيكلية للسلطة في محاولة 
لفهم كيفية تمكن شخص ما من اكتساب السلطة عبر الوسائل البسيطة. إنها أشبه ما 

يكون بإحصائيات للسلطة، على ما أعتقد.

سيمون كاستيتس: بالكالم عن اإلحصائيات، إحدى النواحي التي يهتم بها مشروع 89 
بلس هو الجانب الكمي حيث جمعنا آالف االستمارات من حول العالم من خالل موقعنا 
االلكتروني ونحن متفاجئين بكمية المعلومات التي قدمها لنا الناس من مختلف البلدان 

من تيمور الشرقية وباكستان وجنوب أفريقيا والباراغواي وغيرها من البلدان التي لم نزرها 
من قبل. باإلضافة إلى البلدان التي نزورها للقيام بالجانب النوعي من االبحاث من خالل 

التحدث المباشر مع أصحاب المهن من هذا الجيل في محاولة لفهم محددات الخطاب في 
ذلك المكان.

أول فعالية لنا كانت في مؤتمر ميونخ للتصاميم الرقمية في يناير 2013 وتمت تسمية 
الحدث )عن جهل في حينها( “الجيل الرقمي: صورة نمطية” وهو أمر ناقشناه بصورة 

مكثفة الحقًا مع هانز وبعض المشاركين حيث اعترضنا على تلك التسمية ألننا وجدنا بأن 
الجيل الرقمي ال يشكل إال نسبًة صغيرًة جدًا من جيل ما بعد 1989. ففي تيمور الشرقية 

مثال، وهو البلد الذي يمتلك أكبر نسبة من الشباب عالميًا هو نفس البلد الذي يمتلك 
أصغر نسبة لمن هم من الجيل الرقمي في العالم. وفكرة التمكن من استخدام االنترنت 
هي في صميم أبحاثنا ولكن عدم تمكن المرء من استخدام االنترنت بصورة مباشرة من 

خالل الحاسوب ال يعني أنه ال يتأثر باالنترنت من خالل االعالم والدعاية وحتى أقرانه.

هانز أولريخ أوبريست: تأتينا الكثير من المشاركات من القرى واألرياف مما يوفر الفرصة 
للعديد من أصحاب المهن الذين ال يعيشون في المدن الكبيرة أن يطرحوا أعمالهم للنقاش 

مما يفتح الباب ألنماط جديدة للبحوث ال تستبدل األنماط البحثية القديمة بل على 
العكس فهي تزيد من أهمية زياراتنا الموقعية التي نقوم بها بصورة شهرية لزيارة ورش 

العمل ورؤية األعمال بصورة مباشرة.



بين الشعر والفن. ففكرنا بأنه من األفضل االحتفال بذكراه التاسعة والثمانين لتتوافق 
مع مشروع 89 بلس فوجهنا الدعوة له لحضور معرض زيورخ والذي شهد كذلك حضور 

الشاعرة اتيل عدنان التي تمثل الهامًا للعديد من الشعراء الشباب مما زاد من أهمية 
حضورها للمعرض وقد كتبت رسالة جميلة موجهة للشعراء الشباب بطريقة مشابهة 

لفكرة الشاعر راينر ماريا ريلك في كتبته لرسائل للشعراء الشباب.

سيمون كاستيتس: هذه الصورة في ماراثون 89 بلس في موسيو جوميه في مكسيكو 
سيتي وكانت هذه ورشة عمل أقمناها في متحف الفنون الحديثة في ريو على هامش 

معرض EXPO 1. وكانت هذه لجنة نقاشية بحثية أخرى في كيب تاون. وهذه صور 
للفنانين المقيمين في مشروع غوغل الثقافي في باريس وهم أول فنانين مقيمين 

لمؤسسة غوغل الثقافية.

فهي بمثابة مخطط أولي لمؤسسة فنية جديدة تجتمع فيها كل أشكال المعرفة. ومما هو 
مثير لالهتمام لنا في مشروع 89 بلس بأن هذا المشروع هو أول تجربة عرض عامة خارج 

البالد لمعظم المساهمين ألنهم اليزالون في مقتبل حياتهم العملية مما يمنحهم فرصة 
فريدة للتالقي بأقرانهم من مناطق جغرافية مختلفة.

سيمون كاستيتس: هذه الصورة للجنة الموارد التي عقدناها بالتعاون مع مؤسسة لوما 
في زيورخ قبيل المعرض الذي حمل أسم “الشعر، سيكتبه الجميع” وهو أول معرض 
نقيمه ضمن سياق 89 بلس وكان بمثابة وقفة إجالل لمعرض موديرنا موسيت الذي 

اقيم سنة 1969 للقّيم رونالد هنت. وكان معرضًا ذا طابع سياسي لم يهدف إلى تسليط 
الضوء على األعمال بل إلى جمع الشعراء والكتاب من مختلف أنحاء العالم. ثم أحضروا 

فرقة البالك بانثرز إلى مدينة ستوكهولم ألول مرة وكان عنوان ذلك المعرض “لنغير 
العالم: الشعر، يجب أن يكتبه الجميع”. لذا فقد قررنا أن نحيي الفكرة من خالل معرضنا 
لتأكيد أهمية الشعر ضمن مشروع 89 بلس. والشعر والنشر والنشر الذاتي والنشر عن 

طريق االنترنت هي مواضيع يطيب لنا بحثها هنا في منطقة الخليج كذلك.

هانز أولريخ أوبريست: أصبحنا نرى أنماطًا جديدة وأنماطًا تندمج ببعضها. إحدى أولى 
االنماط التي شهدناها كان هذا الشعر العجيب الذي ظهر على االنترنت وعلى مواقع 

التواصل االجتماعي والرغبة التي وجدناها لدى العديد من فناني الفنون المرئية باالرتباط 
بالشعر وهو أمر تجده لدى جميع رواد الفن في القرن العشرين ولكن ما كنا قد افتقدناه 
في السنين الماضية هو االرتباط بالشعر. وشعرنا انه من االهمية أن ننشئ منصة توفر 

المساحة لهؤالء الشعراء لنشر كتابهم األول فعملنا مع مؤسسة لوما على مشروع “ألف 
كتاب أللف شاعر” وقد انتقل هذا المشروع دائم التنامي إلى ستوكهولم لمعرض موديرنا 

موسيت حاليًا.

سيمون كاستيتس: هذا مشروع إقامة ثاٍن. وكان من أكثر مشاريع اإلقامة تطرفًا ضمن 
مشروع 89 بلس حيث قمنا بدعوة فنانين هما أليكس دوالن وهوروي آن لإلقامة في 

معرض على متن قارب أبحر عبر المحيط األطلسي خالل شهر نوفمبر.

هانز أولريخ أوبريست: لم نرغب بإقامة المعارض من البداية. فقد كان زيورخ أول معارضنا 
لذا قمنا بدعوة أتيلير بو واو ليقدم لنا عرضًا مرئيًا يتمحور موضوعه حول مكتبة بألف 

كتاب أللف شاعر. كما تضمن المعرض قصائد جدارية ألميليا أولمان ويوجين غومرينغر 
رائد فن الشعر الكونكريتي في سويسرا الذي خاطبنا قائاًل بأنه يرغب في العام القادم بأن 
يحتفل بالذكرى التسعين من خالل معرض شعري ضمن مجال عالم الفن لتعزيز الروابط 



سيمون كاستيتس: لقد ذكرت الشعر كأحد العوامل الواضحة، وهو كذلك. وكان جوابي 
سيكون الشعر لذا أود أن اتعمق في هذا الجانب. ففي البداية ظننا أننا سنعمل على 

مشروع يستغل االنترنت كوسيلة أساسية ولم نتوقع أن يكون هناك حضورًا يذكر للكلمة 
المكتوبة بينما كانت النتائج عكس توقعاتنا. لذا أردنا تعزيز هذا الجانب ومما يعجبني 

في مشروعنا هذا بأننا على الدوام نجد أنفسنا مخطئين وبأن ما اعتقدناه قد ال يتوافق 
بالضرورة مع الواقع. كما يطيب لي أن اذكر نقطة أخرى في جوابي لسؤالك األول حول ما 

إذا كان المشروع يتمحور حول الشباب. محور هذا المشروع هو الجيل والذي يصدف أن 
يكون اآلن جياًل شابًا ولكن مع نمو واستمرار المشروع سنعمل مع نفس الجيل بعد 20 

عامًا وسيكون مشروعًا مختلفًا تمامًا وسنعمل على تغييره باستمرار ولكن هذا ال يعني بأننا 
لن نعمل مع من هم في بداية العشرينات من العمر في ذلك الحين.

هانز أولريخ أوبريست: أظن بأننا سنتجاوز مسالة اإلطار الزمني. يبدو لي بأن هذا المشروع 
سيكون مفارقة زمنية تتضمن المتناقضات في آن واحد لتجمع بين الذاكرة والنسيان 
بطريقة ما. فالمعلومات في تزايد مستمر وكذلك هي الذاكرة. وفي ذات الوقت نجد 

النسيان، كما قال ريم كولهاوس، في أساسيات العصر الرقمي الذي نعيشه وأعتقد بان 
هذه التناقضات سيكون لها دور كبير في تشكيل المشروع في المستقبل.

هانز أولريخ أوبريست: نجد هنا ارتباطًا بالفنان بيلي كلوفر الذي ولد في موناكو سنة 1929 
وعاش في نيويورك حيث أتى بهذه الفكرة العبقرية في الخمسينات والستينات وتعاون مع 
مختبرات بيل للهواتف في موراي هيل، نيو جيرسي ووجه الدعوات للفنانين من أمثال جان 
تينغويلي وجاسبر جونز وروبرت روشنبيرغ وأندي وارهول للعمل مع التكنولوجيا. وكان اسم 

المشروع آن ذاك “التجارب في الفنون والعلوم”. وقد شعرنا بأنه سيكون من الرائع أن 
نجدد هذه الفكرة وإتاحة المجال لفناني 89 بلس بخوض تجارب مشابهة تجمع بين الفنون 
والعلوم في مؤسسة غوغل الثقافية فبدأنا بالتخاطب مع أميت سوود ولوران جافيه من 

مؤسسة غوغل باالضافة إلى جولي بوكوبزا مديرة مشروع 89 بلس في فرنسا.

سيمون كاستيتس: وفي سنة 2014 في مؤسسة كارتير وجهنا الدعوة لتسعة مشاركين 
سابقين للحضور ومناقشة االبحاث التي أجروها في باريس.

شومون باسار: هانز وسيمون، من ناحية المنهجيات، وصفتم هذا المشروع على أنه 
مشروع طويل األمد ومستمر مما يطرح فكرة أن تاريخ 1989 سيكون قديمًا مع مرور 
السنين. سؤالي األول لك يا هانز، في نقاشاتنا مؤخرًا حول الواقع الحاضر كنا نصف 

الواقع الحالي على أنه متناقض بحد ذاته، واقع تجتمع فيه المتناقضات وأحد هذه 
المتناقضات هو التقدم وخصوصًا التقدم الناتج عن التكنولوجيا. هل هذا هو نقيض 

التقدم الذي يواكب التقدم. ففكرة أن التكنولوجيا تقودنا إلى األمام المستقبلي هي نظرة 
ضيقة وخاطئة. سؤالي لكليكما هو: ما الذي اكتشفتماه من خالل مشروع 89 بلس الذي 

قد يسلط الضوء على بعض االكتشافات غير المتوقعة لهذا الجيل “الالجيلي” التي قد 
تندرج ضمن هذه االفكار وخصوصًا مع تزايد اعتماد هذا الجيل على التكنولوجيا قد ذكرتما 
الشعر وهو أحد النتائج الواضحة ولكنني أريد أن أعرف أكثر عن غيرها من األفكار المتداخلة 

التي تنتج عن المشروع لتدور وتدخل مرة أخرى كمعطيات جديدة.



ولطالما كانت منهجيتي أن أقاوم هكذا أمور. لذا فالمنهجية كما جاء بها أوسكار هانسون 
ويونا فريدمان من قبل أن تضع النماذج ذاتية التنظيم ومن ثم تبدأ بالعمل والتصميم 

من األسفل إلى أعلى وليس العكس. وهو األمر الذي نشهده هنا. في حقيقة األمر، لم 
يكن لنا أي يد في إنشاء مبدأ ترابط الفنون والشعر من أجل إقامة المعرض االول للفنون 

والشعر بل شهدنا العديد من أصحاب المهن الذين عملوا مع الفنانين والشعراء وإنشاء 
هذا الرابط. شهدنا العديد من الشعراء الشباب من جيل ما بعد 1989 – مثل لونا ميغيل 
– وهناك أنماط جديدة من الشعر التي تنظم نفسها. وهو نمط يكتسب قوًة يومًا بعد 
يوم. ونحن نعقد حوارات يومية مع أصحاب المهن وقد سمعنا من العديد من الفنانين 

بأننا يجب علينا إنشاء منصة مشتركة تسلط الضوء على هذا الترابط وكذلك لعدم وجود 
ناشر أو دور نشر لهؤالء الشعراء الشباب حاليًا باإلضافة إلى غياب التركيز على ترابط الفن 
والشعر في عالم الفن في الوقت الحالي. لذا نحن نستمع وننظر إلى هذه الحوارات ومن 
ثم نتصرف حين نجد الحاجة إلقامة معرض أو مشروع وهذه هي منهجيتنا إلى حد ما لذا 

فأنا ال ارى أننا نحاول فرض خطط على جيل ما بل أرى األمور بشكل معاكس تمامًا

سيمون كاستيتس: أعتقد أن الشعر مثال ممتاز ألنه وعلى الرغم من وجود أفكار الترابط 
والنهايات المفتوحة للسنوات الخمسين الماضية ضمن خطابا للفن المعاصر إال أننا اليوم 

نمتلك الوسائل لتطبيق هذه االفكار بطرق غير مسبوقة.

ففكرة الف كتاب أللف شاعر فكرة ثورية حيث أننا نمنح الفرصة لشعراء من حول العالم 
والذين لن تتوفر لهم الفرصة لنشر كتبهم ألن يكونوا جزءًا من مشروع منظور تتوفر فيه 

شومون: عبدالله، تحدث مرة مع صديقة مشتركة – صوفيا الماريا – التي عاشت في 
قطر وقالت لي بأن أكثر ما غير الحياة بالنسبة لجيلها هما الهاتف والسيارة. أنت أصغر من 
صوفيا في العمر وأود أن أعرف إن كنت تتفق معها. هل ستختار هذين األمرين كذلك؟ أم 

لك اختيار جديد ليكون أكثر العوامل التي أثرت في جيلك؟

عبدالله المطيري: انه االنترنت بدون أدنى شك. ال أستطيع أن أفكر بأي عامل غير ذلك. 
فهو يتجاوز حدود المكان الذي يتواجد فيه. ففي رأيي انتفت الحاجة للمراكز المدنية حيث 

يمكنك وأنت في أي موقع مفتوح أن تخاطب أي شخص تريد. طبعًا هناك عدة قيود 
ولكنك إن كنت على قدر من الذكاء يمكنك التحايل على هذه القيود. نعم جوابي هو 

االنترنت بال شك. 

سؤال من الجمهور: بحسب فهمي، فإن المحاور األساسية لمشروعكم تتمحور حول 
الترابط والمرونة والنهايات المفتوحة وتعليق الفهم بالمقارنة بتحديد األنماط والجمع 
بين المتناقضات ... وهذه هي من شعارات الفن المعاصر منذ الستينات والسبعينات 

حيث أصبحت هذه المفاهيم معروفة في الوسط الفني والتي تتجاوز الحدود الدولية 
والثقافية واإلدارية وغيرها. واآلن فأنا أجدك تكتشف وجود نفس المفاهيم والرؤى لهذا 
الجيل الجديد كذلك. هل فهمي هذا في محله؟ إذ أنك لم تسهب في الكالم عن النتائج 

المتوقعة لهذا المشروع حيث ذكرت أنك ستفعل هذا بعد عام من الزمان. ولكن في هذه 
الحالة هل سنواجه مخاطر أن يأتي من هم مثلكم لتحديد حيثيات جيل ما بعد 1989؟ 

ألنكم خريجو هذه المراكز الفنية المعاصرة من خالل سبل متنوعة.

هانز أولريخ أوبريست: لإلجابة عن النقطة األخيرة فأنا أؤمن بأن هناك مخاطرة دائمة 
بأن يضع أحد ما خططه الرئيسية ومن ثم يفرضها على الغير وهو أمر يجب مقاومته. 



حي دبي للتصميم: يعتبر حي دبي 
 ،d3 للتصميم، والمعروف أيضًا بإسم

موطنًا لمجتمع المفكرين المبدعين الذي 
تزخر به المنطقة. ويلعب الحي دورًا محوريًا 

في تحقيق طموحات إمارة دبي الرامية 
لتحويلها إلى اقتصاد يقوده االبتكار، 

ويتجلى الهدف الرئيس وراء إطالق حي 
دبي للتصميم في إشراك وإلهام المواهب 

الناشئة وتمكينها من إطالق العنان 
ألفكارها، فضاًل عن توفير منصة مثالية 
إلطالع الجمهور العالمي على اإلبداعات 

العربية.

وانطالقًا من كونه وجهة إبداعية 
متخصصة، ُيلبي حي دبي للتصميم بكافة 

مقوماته المتطلبات المتزايدة لقطاع 
التصميم في المنطقة لضمان قدرة 

هذا القطاع الهام على النمو واالزدهار. 
وسيوفر المشروع لكل من الشركات ورواد 

األعمال والمبدعين من مختلف أنحاء قطاع 
التصميم منطقة متخصصة تمتاز بنظامها 
البيئي المستدام، وقدرتها على االستفادة 

من التكنولوجيا المتطورة لتبني حلول ذكية 
في جميع مراحل المشروع.

ويعتبر حي دبي للتصميم  أحدث المجمعات 
الحيوية في مجموعة تيكوم، وتم االنتهاء 

حاليًا من إنجاز المرحلة األولى من 
المشروع والتي تضم 11 مبنى وتسليمها 

للمستأجرين. وتأكيدًا على تقديم كافة 
أشكال الدعم لشركائه المبدعين، يوفر حي 
دبي للتصميم لكل من األفراد والشركات 

حرية اختيار كيفية تسيير أعمالهم، سواء 
كشركة تابعة للمنطقة الحرة أو شركة 

تجارية، ولكل من الخيارين مزاياه الخاصة.
وبحلول العام 2018، سيحتضن حي دبي 

للتصميم مجمعًا إبداعيًا متخصصًا يمتد 
على مساحة مليون قدم مربع. ويحتل 

المجمع اإلبداعي مكانة متميزة كونه يخدم 
كمركز ثقافي مزدهر ُيلهم المصممين 
والفنانين الناشئين ويجذب الزوار إلى 

المنطقة. وبحلول العام 2019، سيضم 
حي دبي للتصميم واجهة مائية تمتد على 

مساحة 2 كلم، ذات إطاللة ساحرة على 
خور دبي حيث ستضم نخبة من الفنادق 

العالمية وفنادق بوتيك ومنطقة محالت 
البيع بالتجزئة، ومدّرج للعروض المسرحية .

تم تصميم هذه العناصر المختلفة بعناية 
لضمان توفير بيئة حيوية وثقافية لجميع 

المفكرين المبدعين، سواء من الزوار أو 
أولئك الذين يتخذون من الحي مقرات 

لهم، للعيش والعمل أو االستمتاع. 
 dubaidesigndistrict.com

يوفر المجلس الثقافي البريطاني الفرص 
لشعب المملكة المتحدة وغيرها من 

البلدان، ويعمل على بناء الثقة فيما بينها 
على الصعيد العالمي. ويعد المجلس 
منّظمًة خيرية خاضعة ألحكام الميثاق 
الملكي كمنظمة دولية في المملكة 

المتحدة لتعزيز الفرص التعليمية والعالقات 
الثقافية.

ويعمل موظفونا البالغ عددهم 7000 
موظف في أكثر من 100 دولة مع آالف 
المهنيين وصناع القرار وماليين الشباب 
كل عام من خالل برامج اللغة اإلنجليزية 

والفنون والتعليم وغيرها من برامج 
المجتمع. ولقد تواجدنا في منطقة الخليج 
منذ أكثر من ستون عاًما، ويمتد عملنا في 
دولة اإلمارات العربية المتحدة عبر الفنون 

البصرية واألدب والمسرح والهندسة 
المعمارية والتصميم والموضة واالقتصاد 

اإلبداعي، ونقوم بإنشاء شبكات لتعزيز 
التعاون وتبادل المعرفة لصالح األفراد 

والمجتمعات التي نعمل فيها على المدى 
الطويل.

لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع 
britishcouncil.ae :اإللكتروني

اشعارهم وكتاباتهم على شبكة االنترنت ليتمكن أي شخص في أي زمان ومكان من التمتع 
بها بالمجان أو أن يشتري الكتاب المطبوع من ألمانيا عن طريق الطلب االلكتروني ليصلهم 

الكتاب بتكلفة خمسة يورو. وهو استغالل أمثل لالنترنت بالتوافق مع مبدأ النهايات 
المفتوحة والترابط بسبل جديدة تمامًا. وهناك العديد من االفكار الجديدة التي نتطلع قدمًا 

الستكشافها في المستقبل.

هانز أولريخ أوبريست: نقطة أخيرة أود االجابة بها وهي أن منهجيتنا تستند على اإلدارة 
المشتركة مع الفنانين ألنني وسيمون نؤمن بأهمية هذا المبدأ لمشروع 89 بلس – بأن ال 
نجعل الفن أداة لتنظيم المعارض بل العكس. وإحدى افضل الطرق لضمان هذا هو العمل 

التشاركي مع الفنانين على إدارة المعارض. ولو نظرت إلى تاريخ المعارض تجد أن العديد 
من المعارض الكبرى والمهمة كانت تحت إدارة أو إدارة مشتركة لفناني القرن العشرين وأنا 

أؤمن بنفس المبدأ لفناني القرن الحادي والعشرين. فنحن هنا نعمل مع عبدالله وسارة 
إليجاد انماط ونماذج عمل جديدة.

سؤال: باعتبارك تنتمي لهاذا الجيل، ما هي نصيحتك للشباب الذين ال يستطيعون إيصال 
صوتهم، الذين ال يتمكنون من تاسيس ثقافة حيث ال توجد ثقافة؟

عبدالله المطيري: يوم أمس، ومن خالل ورش العمل تم ذكر موقع تمبلر للمدونات 
االلكترونية وكيف أن كل من كان حاضرًا في ورشة العمل يمتلك مدونة على هذا الموقع 

وهي وسيلة لجمع المعلومات ولتكوين الروابط مع الغير. أنا اعتقد، وخصوصًا في منطقة 
الخليج، بوجود االنتماء المجتمعي ولكن الكل يعاني من وحدة. ما يلزمنا هو أن يرفع 

شخص ما صوته وأن يضع اسمه على منشوراته. وكما ذكر سيمون، فإن االرقام تشير 
إلى أن كل شخص في الخليج يمتلك ثالثة أجهزة محمولة ألن بسبب تخفي الجميع خلف 

تعدد الهويات. من سبل التغيير أن تضع اسمك الحقيقي على مدونتك في تمبلر وحسابك 
في تويتر بدال من وضع الهوية الوهمية التي تريد أن تروج من خاللها لمشروعك. وبهذا 

الطريقة سيتمكن الناس من ان يمدوا لك أيديهم بالمساعدة إذا تطلب األمر.
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