
قدماً: بحث يف املمارســات األدائية، هنا
منصــة 421، أبوظيب

الســبت 18 فرباير

مقدمة وترحيب

جلسة نقاشية
ية إىل اإلنجلزيية( ُقدمــاً مــن هنــا )اللغــة العربية مع ترجمة فور

يــم فضــة، قيمة فنية، فلســطني/اإلمارات العربية املتحدة تديرهــا ر

املتحدثون: 
نجــوم الغانــم، فنانة، اإلمارات العربية املتحدة

دمحم كاظــم، فنــان، اإلمارات العربية املتحدة
عمــار العطــار، فنان، اإلمارات العربية املتحدة

أسئلة وأجوبة 

اسرتاحة

حلقة نقاشية 
ية إىل العربية( )اللغــة اإلنجلزييــة مــع ترجمة فور

املمارسة
تديرهــا كاتيــا عرفــة، قّيمة وباحثــة، اليونان/اإلمارات العربية املتحدة

املتحدثون: 
أبهيشــيك ماجومــدار، كاتــب ومخــرج، الهنــد / اإلمارات العربية املتحدة املتحدة

عليــاء حمــدان، فنانة وباحثة، لبنان
هو روي آن، فنان وكاتب، ســنغافورة

ســفيان الوييس، فنان، تونس 

الغداء

حلقة نقاشية
ية إىل العربية( )اللغــة اإلنجلزييــة مــع ترجمة فور

األرشيف
تديرها ندى رضا ، مديرة مؤسســة الرسكال للفنون 

املتحدثون: 
إيفا بنتشــيفا، باحثة، اململكة املتحدة / أملانيا

راتانامول ســينغ جوهال، باحث، الهند

10:00–10:15

10:15–11:15

11:30–13:15

11:15–11:30

14:45–16:30

13:15–14:45



لورنــس أبوحمــدان، األردن/ لبنان،/اإلمارات العربية املتحدة

اسرتاحة

عرض أدايئ
املمارسة

‘نار’، أداء لنيخيل شــوبرا، فنان

عشاء 20:00

16:30–16:45

16:45–19:45



10:30–11:00

11:00–12:00

12:15–13:15

12:00–12:15

13:15–14:30 

14:30–16:00  

قدماً: بحث يف املمارســات األدائية، هنا
مؤسســة الرسكال للفنون، ديب

األحــد 19 فرباير

القهوة والتسجيل

“حفل مباركة جواز الســفر”
ممارسة

عــرض أدايئ للفــي لفينــوري برييــرا ، فنانة ، رسيالنكا
جلســة االســئلة واالجوبة مع الفنانة و ندى رضا ، مديرة مؤسســة الرسكال للفنون، 

باكســتان / اململكة املتحدة / اإلمارات العربية املتحدة
اسرتاحة

كلمــة ترحيبية واالفتتاح
ندى رضا ، مديرة مؤسســة الرسكال للفنون 

“الجسم السيايس”
يب أًصول التدر

حوار تقدمه بوشــباماال، فنانة، الهند
يه ، باحث وأســتاذ األنرثوبولوجيا ، جلســة االســئلة واالجوبة مع الفنانة و جورج جوز

 الهنــد / اإلمــارات العربية املتحدة

الغداء
مســتودع 51 | مؤسســة الرسكال للفنون

حلقة نقاشية 
)اللغة االنجلزيية(
يب  أصول التدر

تديرها تينا شــريويل، قّيمة وباحثة، فلســطني / اإلمارات العربية املتحدة

املتحدثون: 
جوانــا ســيت، فنانــة و دكتــورة جامعــة مــرسح، الواليات املتحــدة األمريكية / اإلمارات العربية املتحدة  

ربيعة نصري، فنانة وباحثة، الهور يف باكســتان
نيخيل شــوبرا، فنان ، الهند

جلســة أسئلة وأجوبة 

اسرتاحة

حلقة نقاشية
)اللغة االنجلزيية(

الدعم
تديرها شيناسا فيفيان إيزوغها، فنانة وباحثة ، اململكة املتحدة / نيجرييا / اإلمارات العربية 

املتحدة

املتحدثون: 
أوغوران براساد، باحث، إندونيسيا  

فينوري برييرا، فنانة، رسيالنكا
تنظيم وهاب، باحث، بنغالديش

اسرتاحة

النفط يف الناقالت والريح يف األشجار
املمارسة

عرض أدايئ من تقديم هو روي آن، فنان وكاتب، سنغافورة

16:30–18:00  

16:00–16:30  

18:00–18:30  

18:30–19:30  



جلسة أسئلة وأجوبة مع الفنان وميس البيك، مديرة الربامج واملبادرات املجتمعية ، منصة 421

مالحظات ختامية

19:30–19:45  

19:45 


