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ّ
شكلت ورشة العمل البحثية عرب اإلنرتنت بعنوان “فاست فورورد” ضمن مهرجان
تصوير حول النساء يف مجال التصوير الفوتوغرايف َ
يومي  22و 23مايو  2021اجلزء
األول من الرشاكة بني مهرجان قطر للتصوير الفوتوغرايف:
“تصوير” و”فاست فورورد :النساء يف مجال التصوير الفوتوغرايف”.
ّ
ّ
املهمة ،من بينها جعل
تطرقت ورشة العمل هذه إىل عدد من املجاالت البحثية
ً
األرشيف متحركا والرتاث الثقايف واملمارسة املعارصة والوسائل لنرش األعمال اإلبدايع
ً
ّ
وضمت ورشة العمل عروضا فصلت بينها جولة من النقاشات.
والعمل اجلمايع.
وجمعت ورشة العمل مشاركني مدعوين من شبكة مهرجان تصوير ومن رشكاء
فنيني ّ
وقيمني ّ
مصور ين فوتوغرافيني ّ
ّ
وفنانني ّ
وكتاب
“فاست فورورد” من
ّ
ّ
ومحر ر ين للبحث يف معىن أن يكون الشخص امرأة تعمل يف مجال
ومفكر ين
التصوير الفوتوغرايف والثقافة البرص ية .ومع تركزي خاص عىل منطقة غرب آسيا
ً
ّ
وشمال أفر يقيا وأيضا عىل املواقع العاملية اليت تمثلها شبكة “فاست فورورد”،
تشاركنا معرفة مهمة وجديدة وفتحنا املجال للنقاش املفتوح.
ّ
يتم تنظيم ورشة العمل هذه برشاكة ودعم من متاحف قطر و”دعم” (صندوق
ّ
ومؤسسة سعود بن محمد آل ثاين.
دعم األنشطة االجتماعية والر ياضية يف قطر)
ورشة عمل “فاست فورورد” ضمن مهرجان تصوير
 22-23مايو 2021
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صناعة التار يخ :اليوم األول
 10:00-10:10ترحيب شارلوت كوتون
 10:10-10:20ترحيب آنا فوكس
“ 10:20-10:25قواعد الورشة” من مار يا كاباييفا
اجللسة األوىل
ترأسها شارلوت كوتون وسينيم يوروك
 – 10:25-10:45أدر يان دي سوزا
 – 10:45-11:05سابينا غاديهويك
 – 11:05-11:25هدير عمر
 – 11:25-11:45رىل حلواين
 – 11:45-11:55اسرتاحة قصرية
 – 11:55-12:40النقاش األول
 – 12:40-13:30اسرتاحة طويلة
اجللسة الثانية
ترأسها مر يم حسن آل ثاين وشارلوت كوتون
 – 13:30-13:50شيماء أيوب
 – 13:50-14:10شيماء التميمي
 – 14:10-14:30ر ينيه موساي
 – 14:30-14:50مشاعل احلجازي
 – 14:50-15:10جويل بوكوبزا
 – 15:10-15:20اسرتاحة قصرية
 – 15:20-16:10النقاش الثاين
 – 16:10-16:50اسرتاحة طويلة
اجللسة الثالثة
ترأسها ماري بيليتييه وأولغا ستيفاتو وشارلوت كوتون
 – 16:50-17:10ماري بيليتييه  +أولغا ستيفاتو
 – 17:10-17:30فال ويليامز
 – 17:30-17:50ثر يا شاهني
 – 17:50-18:10كر يسنت لوبن
 – 18:10-18:20اسرتاحة قصرية
 – 18:20-19:10النقاش الثالث
صناعة التار يخ :اليوم الثاين
 11:10-11:20ترحيب  -شارلوت كوتون ومار يا كاباييفا
اجللسة الرابعة
ترأسها آنا فوكس ومار يا كاباييفا
 – 11:20-12:10النقاش الرابع
نقاش حول إجراءات برامج التدر يب وإمكاناتها – وبالتايل هو نقاش محدد
موضويع يتشارك فيه املشاركون يف ورشة العمل القادرون عىل االنضمام معارفهم
ويساعدون عىل وضع األسس لربنامج التدر يب املقرتح من “فاست فورورد” ضمن
ّ
للمصورات الفوتوغرافيات يف منطقة غرب آسيا وشمال أفر يقيا.
مهرجان تصوير
 – 12:10-13:00اسرتاحة طويلة
اجللسة اخلامسة
ترأسها آنا فوكس ومار يا كاباييفا
 – 13:00-13:20تومي ألوكويس ونونو موتيهلوك
 – 13:20-13:40شوير مافليان
 – 13:40-14:00كر يستني آيني
 – 14:00-14:20مر يم حسن آل ثاين
 – 14:20-14:30اسرتاحة قصرية
 – 14:30-15:20النقاش اخلامس
 – 15:20-16:00اسرتاحة طويلة
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اجللسة السادسة
ترأسها كر يستيان موناريك ومار يا كاباييفا
 – 16:00-16:20ألديدي ديلغادو
 – 16:20-16:40رهاب أالنا
– 16:40-17:00آين والينيوس
 – 17:00-17:10اسرتاحة قصرية
 – 17:10-18:00النقاش السادس
 – 18:00-18:30اخلالصة واخلطوات التالية :شارلوت كوتون وآنا فوكس
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مشاعل احلجازي
ّ
مشاعل احلجازي مصورة فوتوغرافية قطر ية تعيش يف الدوحة .برز شغفها بالتصوير
الفوتوغرايف عندما اقتنت كامريات “بوالرويد” و”كوداك” من فئة  110للمرة األوىل
يف حياتها .ويه تعمل عىل تطوير أسلوبها الشخيص وتبحث عن األصالة يف العامل
الرقمي ،فتنظر إىل الطر يقة اليت ينعكس فيها املايض يف تكنولوجيا املستقبل .يف
ّ
ّ
محطة اإلطفاء يف الدوحة ،ومن أجل العرض الذي
الفنية يف
خالل إقامة مشاعل
ّ
مرمم يف
ُطلب منها بعنوان “الرتاث بعدسة معارصة :بيت أمي لولوه” يف مزنل
ّ
ّ
مصور ين محليني عىل مشار يع حلفظ ذكر يات األحياء
منطقة النجادة ،عملت مع
ّ
يف الدوحة للجيل املقبل .ويركز مرشوعها بعنوان “توثيق” عىل الناس واهلندسة
ّ
تتغي برسعة يف املدينة.
املعمار ية للدوحة القديمة ،عرب تصوير احلياة اليومية اليت
وتلجأ إىل بحوثها يف العمليات التصوير البديلة كأساس ملرشوعها ،عرب استخدام
تقنيات طباعة تعود إىل القرن التاسع عرش ،عىل غرار الطباعة املائلة إىل األزرق( (�cy
 )anotypeeوالطباعة املتعددة الطبقات باستخدام البيكرومات (�Gum Bichro
.)mate
شاهة اخلليفي
ّ
ّ
التغي
يجسد عمل شاهة اخلليفي جوهر اهلندسة املعمار ية واملنظر العمراين الدائم
ّ
من خالل التصوير الفوتوغرايف .وتعاين أعماهلا البيئة املعقدة اليت نعيش فيها وأثر
ّ
النمو احلرضي الرس يع والتجربة املعارصة اليت يعيشها سكان املدن النامية .تطبع
ً
مستخدمة مواد وتركيبات مختلفة ،عىل غرار
شاهة صورها وتعتمد طبقات هلا
ِ
ً
توسعا ّ
ّ
ّ
تطور مدينة ما تشهد ّ
وتتخذ
يصور
الزجاج واملرايا ،من أجل إنشاء بعد ثالث
ً
أشكاال جديدة.
ً
قيم ّ
رهاب أالنا هو ّ
فن/نارش يف مؤسسة ألكازي للفنون يف نيودهلي ،وهو أيضا زميل
ً
ً
يف اجلمعية اآلسيوية امللكية (لندن) وكان سابقا مساعد بحوث فخر يا يف كلية لندن
ّ ً
ً
ً
ّ ً ّ ً
ومحر را
فنيا وكاتبا مساهما
اجلامعية (قسم األنرثوبولوجيا البرص ية) .وعمل قيما
ّ
لعدة منشورات ومعارض حول التصوير الفوتوغرايف اجلنوب آسيوي وحول تار يخ
هذا التصوير العابر للدول .ويشارك يف اللجان االستشار ية/جلان التحكيم ملنتديات
ّ
فنية مختلفة ،من بينها “جائزة بري بيكتيه” (( )Prix Pictet Awardلندن/سويرسا/
بار يس) وجائزة غابر ييلو باز يليكو يف اهلندسة املعمار ية والتصوير الفوتوغرايف للمناظر
ً
الطبيعية ،فضال عن مجلس التحر ير ملجلة “ترانس آيجا فوتوغرايف ر يفيو” (Trans-
ّ
ّ
واملحر ر
املؤسس
 )Asia Photography Reviewالتابعة جلامعة ميشيغان .وهو
ّ
ومؤسس أول تطبيق للتصوير الفوتوغرايف من جنوب
اإلداري ملجلة “بيكس” ()PIX
ً
ّ
آسيا واسمه “أس أس أي يب كونكت” ( ،)ASAP Connectوهو أيضا محر ر ضيف
للعدد املقبل من مجلة “أبريتشور”( (( )Apertureنيويورك) يف صيف alkazi� .2021
foundation.org؛ enterpix.in؛ asapconnect.in
مها خلفان املسلماين
ّ
منسقة التعليم والتواصل يف مهرجان قطر للتصوير
مها خلفان املسلماين يه
الفوتوغرايف “تصوير”.
حياة أحمد يحىي الرش يف
يه مصورة صحافية مقيمة يف اليمن وتشارك روايات عن حياة النساء يف اليمن.
وقد نالت جائزة مرشوع الشيخ سعود آل ثاين لعام  2021ضمن مهجران تصوير،
ّ
وكفاحهن للصمود
ونالت منحة لدعم أهدافها بتشارك لقاءات مع النساء اليمنيات
ّ
لعائالتهن يف الظروف املتطرفة للغاية اليت يعشن فيها ،من مجاعة
وتأمني القوت
وحرب وجائحة.
شيماء التميمي
من خالل التصوير الفوتوغرايف واألفالم والكتابة ،تروي الفنانة اليمنية الكينية شيماء
ّ
التميمي حكايات شخصية ومؤثرة للغاية عن التجربة ومفهوم العالقات والذكر يات.
َ
وقد أنجزت التميمي “فصلني” من مرشوع طويل األمد ،أوهلما “As if we never
 ،”cameوهو استكشاف لتار يخ أسالفها من خالل التصوير الفوتوغرايف ،وثانيهما
“ ،”Don’t get too comfortableوهو فيديو لرسد بالصور عىل شكل رسالة
ّ
جلدها من جهة أبيها .وتعمل شيماء حالياً عىل إتمام “الفصل” الثالث اليت ّ
يكمل
ّ
أرشيف عائلتها باستخدام تقنيات الواقع املعز ز الغامرة.
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مر يم حسن آل ثاين
عملت مر يم عىل الكثري من أعمال األمانة ملتاحف قطر ،ويه الدافع خلف مرشوع
ّ
والقيمة الفنية عليه ضمن مهرجان تصوير ،مع ثالثة مشار يع
“الرتاث املعارص”
ّ
الفنانات هدير عمر وشاهة اخلليفي ومشاعل احلجازي يف ثالثة مواقع
طلبتها من
ً
تراثية يف قطر .وعملت مر يم سابقا عىل الناحية التصوير ية من معرض “قطر
املعاصة :الفن والتصوير” ()Qatar Contemporary: Art and Photography
ِ
ً
ّ
ّ
الفنية ملعرض “�Cultur
القيمة
الذي ُعرض يف روسيا يف العا م  ،2018وكانت أيضا
 ”al Exposures: Photography and Film from Qatarيف برلني يف العام
ّ
القيمة ملعرض “Fragments: An Exhibition by Mahmoud
 .2017وكذلك
 ”Obaidiيف العام  2016يف خالل فرتة عملها لدى متاحف قطر ،وقد طلبت يف
السابق مشار يع من ّ
فنانني دوليني ملتحف قطر الوطين .وتشمل أعماهلا يف املشار يع
ّ
املخصصة للفنون العامة ”Richard Serra: East-West“ :و”KAWS: Small
 ”Lieو” ”Jean Michel-Othoniel: Cosmosو”Simone Fattal: Gates of
.”the Sea
شيماء أيوب
ّ
مصورة فوتوغرافية وصانعة صور وباحثة من لندن تعيش وتعمل
شيماء أيوب
ً
حاليا يف الدوحة .حازت شيماء إجازة يف تواصل املوضة من جامعة ميدلسكس ،مع
تركزي عىل صناعة الصورّ ،
ثم تابعت دراستها وحازت شهادة دراسات عليا يف أعمال
املتاحف واملعارض من كلية لندن اجلامعية .وبالتعاون مع مصممة الرسوم سارة
ّ
ّ
الفنية عىل إصدار املنشور الذي يحتفي بإطالق جوائز الشيخ
القيمة
الفيفي ،كانت
سعود آل ثاين ضمن مهرجان قطر للتصوير الفوتوغرايف “تصوير” ،ويه عضو يف
أستوديو الصور اجلمايع “فوتو آرت قطر” (.)Photo Art Qatar
باتر يسيا أز يفيدو
ولدت باتر يسيا أز يفيدو يف ر يسيفي يف الرباز يل ،ودرست الفلسفة يف جامعة بار يس
 8وحازت شهادة دراسات عليا ودكتوراه يف الفنون البرص ية من جامعة ميناس
جري يس االتحادية حيث يه أستاذة ّ
ملادة الفنون البرص ية ومديرة قسم التصوير
تطور باتر يسيا كفنانة مشار َ
ّ
يع تعاونية ،فتبحث يف اللغة
الفوتوغراف والسينما.
ّ
ّ
التحقيقية واملناطق والقوة والعمل يف املجال العام ومنصات اإلنرتنت من خالل
ّ
تتأسس بني الناس والعمل التواصيل .وقد شاركت يف معارض
العالقات اليت
ّ
ّ
ومنشورات وإقامات يف الرباز يل واخلارج .ويه عضو يف مجموعة القيمني الفنيني
يف مهرجان بيلو هور يزونيت الدويل للتصوير الفوتوغرافيي( (�FIF-BH Internation
 )al Photography Festival of Belo Horizonteيف الرباز يل وعضو اللجنة
التوجيهية ملؤتمر “فاست فورورد :نساء يف مجال التصوير الفوتوغرايف”.
سمر سيد بيومي
سمر سيد بيومي مصورة فوتوغرافية وأكاديمية مرص ية .يجمع مرشوعها اجلاري
بعنوان “ ”Revive Memoriesأعماهلا يف التصوير الفوتوغرايف واملواد األرشيفية
والتار يخ املحيك والبحث األكاديمي إلنشاء تحليل معمق للدمار الرس يع الذي حلق
بقر ية تار يخية لصيد السمك يف اإلسكندر ية يف مرص .لقد نالت بيومي منحة جائزة
مرشوع الشيخ سعود آل ثاين ،وقد دعمها ذلك لالستمرار باللجوء إىل عملها يف
التصوير الفوتوغرايف لتوثيق االندثار التام هلذه القر ية الساحلية والتقاط الذكر يات
والتجارب اليت عاشها َمن سكنها يف املايض.
جويل بوكوبزا
قيمة ّ
جويل بوكوبزا يه ّ
فنية تعمل يف بار يس وآرل ،ويه رئيسة برنامج اإلقامة يف
قيمة ّ
لوما آرل .يف العام  ،2016عملت ّ
فنية ملعرض “ ”Pure Fictionيف معرض
“مار يان غودمان” ولعرض منفرد لـ”بيرت شاير” يف معرض “نيو” (،)New Galerie
وكالهما يف بار يس .ويف يوليو  ،2017شاركت “سيمون كاستيت” يف التقييم الفين
لعرض جمايع يف متحف الفنون املعارصة يف بلغراد بعنوان “FADE IN 2 EXT.
ّ
ّ
ّ
الفنية
القيمة
للفنانني يف بار يس مع
 .”MODERNIST HOMEوأدارت مساحة
ّ
والفنان “ماثيو التز كينوي” يف العام  .2018/2019ويف يناير
“ستيفاين مواسدون”
ّ
ّ
 ،2020عملت ّ
قيمة فنية للمعرض الفردي “ ”The Endللفنان الرب يطاين “مايكل
ّ
ّ
دين” يف متحف “كونفريسو” يف ميالنو .ويف العام  ،2021سوف تعمل قيمة فنية
َ
ملعرضني جماعيني ،األول يف متحف مجموعة عائلة “براوسنفيلدر” يف كولونيا يف
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سبتمرب والثاين يف معرض جامعة كومنولث فرجينيا يف قطر .ويف العام ،2022
ّ
الفن ملعرض مع “جوليا مورانديرا أر يساباالغا” يف مركز
سوف تشارك يف التقييم
الثاين من مايو للفنون يف مدر يد.
سوزان كوليزن
ً
ّ
ّ
تعمل سوزان كوليزن استجابة ملواقع ومواقع محددة ،مستخدمة غالبا البث
ّ
أهم أعملها مجموعة “تايت إن
والتشبيك والوقت كمواد عمل أولية .ومن
ّ
ّ
املرشحة جلائزة “بافتا” ( )BAFTAواليت تمت التوصية
سبايس” (،)Tate in Space
عليها لصاحل متحف تايت عىل اإلنرتنت (عام )2002؛ و”أندرغلو” ()Underglow
(عاما  2005و ،)2006ويه شبكة من مصايف املياه املضاءة املصنوعة لرشكة لندن
()Corporation of London؛ و”برايرت اليرت” (( )Brighter Laterعام ،)2013
ً
ّ
املصممة ملرصد رادكليف يف أكسفورد اليت تعمل تبعا
ويه تركيبة من األضواء
ًّ
لبيانات الطقس .ومنذ العام  2002أرسلت بواسطة العدسة بثا عرب اإلنرتنت طوال
السنة ملواقع نائية ،كان آخرها “كورنت” (( )Currentعاما  2020و )2021الذي
ّ
يبث بيكسل ببيكسل من سفينة راسية يف شبه جز يرة بيلوبونزي اليونانية .كوليزن فنانة
وأستاذة الفنون اجلميلة يف كلية ساليد للفنون اجلميلة يف كلية لندن اجلامعية.
شارلوت كوتون
قيمة ّ
شارلوت كوتون ّ
فنية وكاتبة ومستشارة إبداعية سربت أغوار ثقافة التصوير
الفوتوغرايف ألكرث من عرش ين سنة .وقد شغلت ّ
ّ
ّ
الفنية
القيمة
عدة مناصب ،منها
ّ
للصور يف متحف فيكتور يا وألربت ورئيسة قسم وضع الربامج يف معرض املصور ين
وقيمة ّ
الفوتوغرافيني يف لندن ّ
فنية ورئيسة قسم واليس أنينربغ للتصوير يف متحف
ّ
ّ
الفنون يف مقاطعة لوس أنجلوس وقيمة فنية مقيمة يف متحف كاتونا للفنون
يف نيويورك واملركز الدويل للتصوير الفوتوغرايف يف نيويورك و”استوديو ميتابوليك”
( )Metabolic Studioيف كاليفورنيا ومتحف كاليفورنيا للتصوير الفوتوغرايف.
وقد ُنرش كتابها “ ”The Photograph as Contemporary Artيف عرش لغات
ً
ً
ّ
ُ
ويعترب مرجعا أساسيا يف تأر يخ بروز التصوير الفوتوغرايف كشكل مستقل من الفنون
يف القرن الواحد والعرش ين .وقد صدرت النسخة الرابعة منه يف سبتمرب .2020
وتشمل مشار يع األمانة والكتب اليت أنيطت بها “”Words Without Pictures
(بني العامني  2008و )2010و “ ”Photography is Magicبني العامني 2012
و )2015و”�Public, Private, Secret: On Photography and the Config
 ”uration of Selfبني العامني  2016و .)2018تعمل حالياً مديرة ّ
فنية ملهرجان
قطر للصورة األول.
ألديدي ديلغادو
ّ
ِّ
ألديدي ديلغادو يه مؤسسة ومديرة “األرشيف الدويل للمصورات الفوتوغرافيات”
( .)WOPHAهلا خربة يف االستشارات والتقديم يف منتديات تار يخ الفنون باالرتكاز
عىل التصوير الفوتوغرايف ،بما يف ذلك محارضات يف متحف “تايت” احلديث ومتحف
بري يز للفنون يف ميامي ومعهد كاليفورنيا للفنون واملدرسة اجلديدة .فازت ديلغادو
ّ
ّ
تحدي “نايت” وبزمالة يف كلية نقد الفنون يف العا م  2018من “�SAP
بجائزة
 ”STL-INBAوزمالة لبحوث املقالة النقدية وإنتاجها يف العام  2017من مرشوع
“ .”TEOR/éTicaوتشمل مجاالت اهتمامها البحثية إعادة قراءة نسوية وغري
استعمار ية لتار يخ التصوير الفوتوغرايف من السياقات األمر يكية اجلنوبية والكارايبية
واألصول الالتينية .ديلغادو عنرص ناشط يف جلنة النساء الدولية يف متحف بري يز
ّ
ّ
الفنيني عىل الفن املعارص
للقيمني
للفنون يف ميامي ويف جمعية “ ”IKTالدولية
واملنتدى األمر ييك للفنون الالتينية األصل وطاولة الفنونwww.wopha.org .
كر يستني آيني
قيمة ّ
كر يستني آيني يه ّ
فنية فرنسية كامريونية األصل مقيمة يف لندن .يف العام
قيمة ّ
 ،2018عملت ّ
فنية ملهرجان “صيف التصوير الفوتوغرايف لعام  ”2018يف مركز
ّ
ّ
الفنون اجلميلة يف بروكسل ونظمت عدة معارض للتصوير الفوتوغرايف كجزء من
َ
سنتني ومن مهرجانات ،منها مهرجان “فورمات” ()FORMAT
فعاليات تقام كل
الدويل للتصوير الفوتوغرايف (نوتينغهام ،عام  )2015وصيف التصوير الفوتوغرايف
(بروكسل ،عام  )2014ومهرجان “فوتويك” ( )PHOTOQUAIلصور العامل الذي يقام
ّ
كل سنتني (بار يس ،عام  )2011ومعرض “غوانزا” ( :)GWANZAشهر من التصوير
الفوتوغرايف (هاراري ،عا م  )2011ومعرض “برايتون فوتو فر ينج” (�Brighton Pho
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ّ
ّ
الفن الكامريوين
القيم
( )to Fringeعام  .)2010ويف العام  ،2016وبالتعاون مع
ّ
الندري مبايسّ ،
أسست “يافوتو”  ،YaPhotoوهو مرشوع يدعم املصور ين
ّ
الفوتوغرافيني الناشئني يف الكامريون .وما زالت تدير منصة “شبكة ياووندي للصور”
ّ
املصور ين
( )Yaounde Photo Networkعىل اإلنرتنت مع تركزي عىل عرض أعمال
ً
الفوتوغرافيني الكامريونيني الشباب دوليا وقد عرضتها يف معرض “أوغو ماغ”
يف طوكيو (عام  )2017ومهرجان “أنسني” ( )Unseenللصور يف أمسرتدام (عام
 )2018ومعرض “بيك” للمشار يع ( )BiC Project Spaceيف الدار البيضاء (عام
www.eyeonart.org .)2019
آنا فوكس
ّ
املصور ين الفوتوغرافيني الرب يطانيني يف السنوات اخلمسة
آنا فوكس من أشهر
ّ
“محطات العمل :حياة املكتب يف لندن” (Work
الثالثني األخرية ،وتشتهر بمجموعة
( )Stations: Office Life in Londonعام  ،)1988ويه عبارة عن دراسة يف
ثقافة املكاتب يف بر يطانيا يف عهد ثاترش .فوكس أستاذة التصوير الفوتوغرايف جامعة
الفنون اإلبداعية ،ويه بالتايل تدير مرشوع “فاست فورورد :نساء يف مجال التصوير
ّ
وتضم عروضها الفردية معرض املصور الفوتوغرايف يف لندن ومتحف
الفوتوغرايف”.
التصوير الفوتوغرايف املعارص يف شيكاغو ومركز شانغهاي للتصوير الفوتوغرايف،
باإلضافة إىل عروض جماعية من بينها “مركز الكون اإلبدايع :ليفربول والتقدمية”
()Centre of the Creative Universe: Liverpool and the Avant Garde
ّ
نصور بر يطانيا”( (�How We Are: Photograph
يف متحف تايت ليفربول و”كيف
 )ing Britainيف متحف تايت بر يطانيا .ويف العام  ،2010تم وضع فوكس عىل
ّ
املرشحني جلائزة بوريس األملانية للتصوير الفوتوغرايف.
الئحة
سابينا غاديهويك
سابينا غاديهويك أستاذة يف مركز أنور جمال كدواي لبحوث التواصل يف اجلامعة
ّ
امللية اإلسالمية يف نيودهلي حيث ّ
مؤرخة
تدرس فنون الوسائط الرقمية .غاديهويك
وقيمة ّ
ّ
صور ّ
فنية عليها ،وقد بدأت مسريتها املهنية كمصورة بالكامريا وصانعة أفالم
ّ
وثائقية مستقلة .وقد فاز فيلمها الذي يحمل عنوان “ثالث نساء وكامريا” (Three
 )Women and a Cameraبجوائز يف مهرجان جنوب آسيا لألفالم يف كاثماندو
(عام  )1999ومهرجان مومباي الدويل لألفالم (عام  .)2000وكانت زميلة يف
برنامج فولربايت يف جامعة سرياكيوز يف العامني  1995وُ ،1996
ونرش كتابها عن
ّ
مصورة فوتوغرافية صحافية يف اهلند ،بعنوان “تار يخ كامريا
هوماي فياراواال ،أول
ّ
(مؤسسة
هوماي فياراواال” ()Camera Chronicles of Homai Vyarawalla
قيمة ّ
فنية عىل ّ
مابني/بارزور) يف العام  .2006وعملت غاديهويك ّ
عدة عروض عن
ّ
املصورة الفوتوغرافية جيتيندرا آر يا بعنوان
التصوير الفوتوغرايف ،وكان آخرها نظرة إىل
“اليت ووركس” ( )Light Worksيف املعرض الوطين للفنون احلديثة يف بومباي
ّ
وبانغالور يف العامني  2018و .2019وتركز اهتماماتها البحثية عىل التقاطع بني
ّ
املتحركة ،وقد كتبت عن األفالم الوثائقية املعارصة وتار يخ
الصورة واجلامدة والصورة
الصور والثقافة البرص ية الشعبية ونجومية النساء يف مجال السينما يف بومباي.
ّ
يحتاج إىل بحث أكرث ّ
جدية ودقة.
سونيل غوبتا
ّ
ولد سونيل غوبتا يف نيودهلي عام  1953وحاز شهادة دراسات عليا من الكلية امللكية
للفنون ودكتوراه من جامعة وستمنسرت  ،وهو منخرط يف التصوير الفوتوغرايف
ّ
املستقل كعمل نقدي من سنوات كثرية ،مع تركزي عىل مسائل العرق واهلجرة
ّ
املصور ين الفوتوغرافيني
وجماعات الكوير .وتعرض مجموعات سابقة له يف معرض
يف لندن (عام  )2020/2021ومركز ر يرسون للصور يف تورونتو (عام  .)2021وهو
أستاذ زميل يف جامعة الفنون اإلبداعية يف فارنهام .وتنترش أعماله يف الكثري من
املجموعات العامة ،من بينها متحف طوكيو للتصوير الفوتوغرايف ومتحف فيالدلفيا
للفنون ومتحف أونتار يو املليك ومتحف تايت ومتحف الفنون احلديثة .ويتم عرض
أعماله يف معرض هيلز (نيويورك ولندن) ومعرض ستيفن بوجلر (تورنتو) ومعرض
فاديرا للفنون (نيودهلي).
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ريل حلواين
ّ
ّ
ولدت رىل يف القدس الرشقية املحتلة ،بالتايل بدأت مسريتها الفنية عرب تسجيل
ّ
ّ
وتصور أعمال حلواين األوىل النوايح
صعوبات العيش يف ظل رصاع سيايس دائم.
يتضمنها هذا الواقع ،من اللحظات املُنهكة اليت ّ
ّ
تتسم بها محاولة إنجاز
الكثرية اليت
ّ
أشغال يومية والقيود اليت يفرضها االحتالل العسكري إىل الفرض املتكر ر للحصارات
ّ
تحول األحياء والبلدات واملدن الفلسطينية إىل ساحات حرب بني ليلة
العنيفة اليت
ّ
وضحاها .وتركز أعمال رىل األخرية عىل آثار احلياة والتار يخ اليت ما زال باإلمكان العثور
ً
ّ
نغض النظر عنها ،سواء أكان ذلك يف الثقافة ّ
املادية
عليها يف التفاصيل اليت غالبا ما
للمجتمع الفلسطيين أو املعامل اليت ّ
تغيت منذ سنوات طفولتها .تعمل حلواين
ً
ِّ
املؤسسة وأستاذة
انطالقا من القدس ،حيث ،عالوة عىل عملها الفين ،يه املديرة
مساعدة يف برنامج التصوير الفوتوغرايف يف جامعة بريز يت .وقد نالت ّ
أول منحة
ّ
تقدمها جائزة مرشوع الشيخ سعود آل ثاين يف مهرجان قطر للصورة ،وتدعم هذه
ً
املنحة مرشوع “من أجلك يا أمي  )For you Mother 2( ”2الذي بدأته مؤخرا
والذي هو عبارة عن سلسلة من الصور الفوتوغرافية اليت تم تصويرها باستخدام
ّ
ّ
مخصصة لوالدتها ولذكر يات الزهور
مخزون من األفالم اليت توقف إنتاجها ،ويه
ّ
ّ
الرب ية يف فلسطني أيام طفولة حلواين واملناظر الفلسطينية املندثرة اليت حلت مكانها
املستوطنات اإلرسائيلية اآلن .عرب استخدام وسائل التصوير الفوتوغرايف التقليدية،
ّ
تذكرنا حلواين بالتار يخ الثقايف واملناظر الطبيعية الفلسطينية يف الفرتة اليت سبقت
العام .1948
مىن حسن
يشمل عمل مىن حسن يف مجال الصحافة التصوير ية االستقصائية التعاطي مع
عمال مقالع الصخر الكليس يف محافظة املنيا يف صعيد مرص ،ويربهن نشاطها عىل
قدرتها عىل ابتكار صورة تنحفر يف الذاكرة عن احلياة البرش ية النائية والبعيدة عن
ً
العيون اليت تعاين نقصا يف التمثيل .وقد نالت حسن جائزة مرشوع الشيخ سعود آل
ثاين يف العام  2021عن اقرتاحها باملتابعة بكسب ثقة قبيلة عربية رحالة والسفر معها
ً
بحثا عن املرايع ملواشيها يف أرجاء محافظات مرص.
إلينا هيكا
إلينا هيكا يه مديرة املتحف الفنلندي للتصوير الفوتوغرايف يف هلسنيك منذ العام
ّ
 .2007ويعترب هذا املتحف الذي ّ
املتخصص
تم تأسيسه يف العام  1969املتحف
الوطين للتصوير الفوتوغرايف ويستضيف معارض عن التصوير الفوتوغرايف املعارص
ّ
ّ
املتنوع للتصوير الفوتوغرايف .إلينا هيكا حائزة
الفنلندي واألجنيب ،ويمثل التار يخ
ّ
محر رة ورئيسة تحر ير يف مجلة التصوير
شهادة دراسات عليا يف تار يخ الفنون .وعملت
الفوتوغرايف الفنلندية فالوكوفا من العام  1994إىل العام  .1998بعد ذلك عملت
كباحثة يف املتحف الفنلندي للتصوير الفوتوغرايف وباحثة خاصة يف املعرض الوطين/
األرشيف املركزي للفنون من العام  2001إىل العام  .2007وهلا مقاالت كثرية عن
ّ
والفن املعارص
التصوير الفوتوغرايف املعارص وتار يخ التصوير الفوتوغرايف الفنلندي
والثقافة البرص ية.
مار يا كاباييفا
ّ
ّ
مار يا كاباييفا فنانة تعمل بني أستونيا ولندن .عملها يسلط الضوء غالبا عىل التار يخ
اهلاميش مع تركزي عىل تمثيل النساء .تشمل عروضها الفردية املتحف الفنلندي
للتصوير الفوتوغرايف ومعرض صالة تالني للفنون واملعرض الليتواين للتصوير
الفوتوغرايف واملتحف الالتفي للتصوير الفوتوغرايفّ .
وتم عرض لقطاتها الفيديوية يف
مهرجان توركو لفنون الفيديو يف فنلندا ومهرجان “لومينوسييت” ()Luminocity
يف كندا ومهرجان “نكست” ( )NexTلألفالم يف رومانيا وأسبوع األفالم النسوية يف
برلني .يف العام  2019حازت عىل منحة الربنامج األورويب اإلبدايع بعنوان “عمل
امرأة” ( )A Woman’s Workوتم إدراج كتابها األول بعنوان “يمكنك تسميته
ً
رجال آخر” ( )You can call him another manجوائز أبريترش لكتب الصور لعام
ُ .2018
ونرش كتابها الثاين “احللم رائع لكن غري واضح” (Dream is Wonderful,
 )Yet Unclearيف العام .2020
ً

كار ين كنور
املتحدة/اململكة ّ
ولدت كار ين كنور (الواليات ّ
املتحدة) يف أملانيا وترعرعت يف بورتور يكو
ّ
الستينيات .ويه أستاذة يف التصوير الفوتوغرايف يف جامعة الفنون اإلبداعية منذ
يف
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العام  .2010تعيش كنور وتعمل يف لندن يف اململكة ّ
املتحدة .وقد فازت بجائزة
ّ
بيالر سيتولري الدولية اخلامسة للتصوير الفوتوغرايف يف العام  .2011وترشحت جلائزة
البورصة األملانية يف العام  2011وجائزة “بري بيكتيه” يف العامني  2012و.2018
ُ
وتعرض أعمال كنور يف مجموعات مختلفة حول العامل ،من ضمنها مركز شانغهاي
للتصوير الفوتوغرايف واملتحف الوطين للفنون يف العاصمة األمر يكية واشنطن
ومتحف سان فرانسيسكو للفنون احلديثة يف الواليات ّ
املتحدة ومتحف تايت يف
املتحدة ومتحف ألبريت يف اململكة ّ
اململكة ّ
املتحدة ومتحف فيكتور يا وألبريت يف
ّ
اململكة املتحدة ومتحف بامبيدو يف فرنسا .منذ العام  ،2020تدعم كار ين كنور
ّ
عدة جمعيات خري ية من خال بيع مطبوعات لصورها اليت تنرشها عىل حسابها عىل
موقع إنستغرام واسمه
بر يجيت الكومب
ّ
املصورة الفوتوغرافية بر يجيت الكومب لعملها اإلهلامي الواسع التأثري
تشتهر
ً
يف تصوير الوجوه .فعىل مدى أربعة عقود ابتكرت صورا أيقونية ودقيقة للكثري
ّ
ّ
الفنانني واملمثلني والسياسيني واملفكر ين يف العامل .وتضم مجموعة
من أشهر
كتبها “( ”Lacomba Anima | Personaعام  ،)2009وهو كتاب عن التصوير
الفوتوغرايف بني العامني  1975و ،2008و””Lacomba Cinema | Theater
(عام  .)2001كمصورة فوتوغرافية خاصة ،عملت الكومب يف الكثري من مشار يع
األفالم منذ أواسط السبعينيات .فعملت يف أفالم مارتن سكورسزيي ومايك
نيكولز وأنطوين مينغيال وسبايك جونزي وبينيت ميلر ولني رامزي وديفيد مامني
وأليخاندرو غونزاليس إينيار يتو وصوفيا كوبوال وويس أندرسون وكويننت تارانتينو
وبريناردو بريتولوتيش وستيفن سبيلربغ وسيدين بوالك وسام مينديز ومايكل هانييك
وفيدير يكو فيليين والكثري غريهم .يف العام  ،1985أصبحت الكومب موظفة التصوير
الفوتوغرايف األوىل والوحيدة ملرسح لينكولن سنرت يف نيويورك لفرتة سبع سنوات .وتم
عرض الفيلم الوثائقي “ :Brigitteمن إخراج لني رامزي بناء عىل طلب عالمة “ميو
ميو” ضمن سلسلة أفالمها القصرية “ ”Women’s Talesيف مهرجان البندقية
لألفالم ومهرجان نيويورك لألفالم يف العام .2019
إيمي يل وال
إيمي يل وال يه املديرة التنفيذية ملهرجان “ ”Captureللتصوير الفوتوغرايف يف
فانكوفر ،يف كندا .و” ”Captureهو مهرجان سنوي يرتكز عىل العدسة مع معرض
شامل ومتنوع وبرنامج للفنون العامة وبرنامج تعليم للشباب وفعاليات تشمل
اجلوالت وعرض األفالم وحوارات مع فنانني وفعاليات مجتمعية.
طوماس مودين
طوماس مودين مدير مدرسة “ ”QSSاملهنية يف الدوحة.
كر يستيان موناريك
ّ
ِّ
املؤسسة ملجلة “فوتومونيتور “ ()Photomonitor
املحر رة
كر يستيان موناريك يه
للتصوير الفوتوغرايف اليت تصدر عىل اإلنرتنت واليت نرشت أكرث من  1200مقالة يف
العقد املايض .ويف العام  ،2020كانت رش يكة يف تأسيس مجلة “هابكس” (Hapax
 )Magazineوتعمل حالياً عىل إصدار عددها األول .وتعمل كر يستيان أيضاً ّ
كقيمة
ومدربة ّ
ّ
ّ
فنانني بدوام ّ
حر ويه عضو يف مجلس “فوتوفيوجن”
فنية ومحارضة
( )Photofusionويف اللجنة التوجيهية ملرشوع “فاست فورورد ،النساء يف مجال
ّ
ّ
مؤسسة هيمان.
ووصية يف
التصوير الفوتوغرايف،
شوير مافليان
ّ
ّ
شوير مافليان يه مديرة منظمة “فوتووركس” ( )Photoworksيف اململكة املتحدة،
ّ
ّ
للمنظمة .وتشمل مشار يع
الفنية
ويه مسؤولة عن الرؤية االسرتاتيجية واإلدارة
“فوتووركس” احلديثة“ “�Photoworks Festival: Propositions for Alterna
( ”tive Narrativessعام  )2020و”�Brighton Photo Biennial: A New Eu
( ”ropeعام  .)2018وبني العامني  2011و ،2018عملت مافليان مساعدة ّ
قيمة
ّ
فنية يف قسم التصوير الفوتوغرايف والفنون الدولية يف متحف تايت احلديث حيث
ّ
ّ
أدت دور ّ
قيمة فنية للمعارض مثل “ ( ”Don McCullinعام  )2019و”Shape
( ”of Light: 100 Years of Photography and Abstract Artعام )2018
ّ
و”( ”Conflict, Time, Photographyعام  .)2014تتحل ماليفان بخلفية يف
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عمل التصوير الفوتوغرايف وتار يخ التصوير الفوتوغرايف ،مع تركزي عىل الرصاعات
والذاكرة والصور الفوتوغرافية يف أمر يكا الوسطى وأمر يكا اجلنوبية وعىل التصوير
املعارص النائش.
هدير عمر
ّ
هدير عمر مدرسة وفنانة مرص ية تعمل يف مجال الوسائط اليت تعتمد عىل البرص
والزمن .يه حائزة شهادة يف تصميم الرسوم (غرافيك ديزاين) (عام )2010
وشهادة دراسات عليا يف الدراسات التصميمية (عام  )2016من جامعة فرجينيا
ّ
ّ
والتيارات
ويتخطى شغفها للوثائقيات
كومنولث كلية فنون التصميم يف قطر.
ّ
الثقافية املجاالت ضمن الفنون والتصميم واألفالم ،كوسيلة إلبراز هويتها من
خالل عملها .ويه تجمع بني الوسائط الستكشاف تقنيات وطرق مختلفة إلنتاج
َ
رسومها وصورها ولقطاتها الفيديوية .مل تحظ هدير بتدر يب رسمي يف مجال التصوير
الفوتوغرايف ،بل كسبت مهاراتها من خالل استعمال األدوات الرقمية والتناظر ية،
من أجل مراقبة العامل الذي يحيط بها وتوثيق عملياتها وبناء مجموعة أعمال تروي
القصص .وال تقترص تجاربها يف التصوير الفوتوغرايف عىل تصوير الوجوه أو الطرقات
أو الصور التصور ية أو التحر ير ية .ويه تتعامل مع التصوير الفوتوغرايف عىل أنه شكل
من التعبري عن الذات وانعكاس لألحداث السياسية واالجتماعية الراهنة.
مار ي بيليتييه
ّ
ّ
ماري بيليتييه يه مؤرخة وكاتبة عن التصوير الفوتوغرايف تقيم يف لندن ،وترتكز
بحوثها عىل التصوير الفوتوغرايف يف القرن التاسع عرش وأوائل القرن العرش ين يف
الرشق األوسط .عملت بني العامني  2018و 2020اختصاصية أوىل يف التصوير
الفوتوغرايف مع متاحف قطر .وبني العامني  2016و 2018كانت مراسلة للفنون
وباحثة أرشيفية تقيم يف القدس ،وأرشفت قبل ذلك عىل متحف هيمان يف لندن.
وقد تم تشارك بحثها الراهن حول التصوير الفوتوغرايف لكر يمة ّ
عبود يف مؤتمر
“فاست فورورد :نساء يف مجال التصور الفوتوغرايف”( (�Fast Forward: Wom
ّ
محر رة
 )en in Photographyيف متحف تايت احلديث يف ديسمرب  ،2019ويه
مساهمة يف مجلة “ذا كالسيك” ( )The Classicللتصوير الفوتوغرايف.
إلزيابيث رانسوم
وفنانة برص ية تعمل يف اململكة ّ
ومدرسة ّ
ّ
املتحدة باعتماد
إلزيابيث رانسوم يه باحثة
ّ
مسجلة يف الوقت الراهن يف برنامج
ممارسات بديلة يف التصوير الفوتوغرايف .ويه
شهادة الدكتوراه البحثية يف جامعة الفنون اإلبداعية يف فارنهام .وتستويح رانسوم
كفنانة من تجارب اهلجرة اليت عاشتها لسرب أغوار الديار والذاكرة واملسائل العابرة
ّ
والتعلق باألماكن ،وال ّ
سيما من
للدول .ويرتكز عمل رانسوم عىل نظر يات اهلجرة
ّ
وجهة نظر املرأة املهاجرة .وتم عرض أعماهلا حول العامل يف اململكة املتحدة واهلند
واملكسيك والصني والواليات ّ
املتحدة.
صفا سغالم
صفا سغالم يه الرئيسة بالوكالة للمركز اإلبدايع يف متاحف قطر ومستشارة أوىل يف
مهرجان قطر للتصوير الفوتوغرايف :تصوير.
أدر يان دي سوزا
ّ
أدر يان دي سوزا مصورة فوتوغرافية تعمل يف الوقت الراهن يف العاصمة القطر ية
الدوحة .حازت إجازة يف علم االجتماع من جامعة ر يو دي جانريو االتحادية .ثم
بدأت بالتقاط الصور الفوتوغرافية كطر يقة لتحر ير الذات وإجراء البحوث ولفهم
التفاعالت والعواطف البرش ية أكرث .ويتمحور هدف أعماهلا حول العثور عىل ّ
احلر ية
الشخصية ومنح اآلخر ين األدوات للقيام باألمر ذاته .ويسرب مرشوعها الراهن الذي
يحمل عنوان “أنا لست أيب” ( )I am not my fatherأغوار مفاهيم الذكور ية.
ّ
ّ
ّ
يتهن يف عامل الر ياضة يف قطر .ودي
وأهم
ويركز مرشوع “قوية” عىل حضور النساء
ّ
قيمة ّ
وتؤدي دور ّ
فنية
سوزا عضو يف أستوديو الصور اجلمايع “فوتو آرت قطر”
وحكم يف جائزة الشيخ سعود آل ثاين للصورة الفردية لعام  2021يف مهرجان
تصوير .وتعمل يف الوقت الراهن عىل إنشاء سلسلة من ورشات العمل واملوارد
ّ
ّ
الكشافات الدولية ،بالتعاون مع مهرجان
وتسهل الوصول إليها حلركة
عرب اإلنرتنت
تصوير.

ورشــــــة عمـــــــــــــــــل:
“فاســـــت فـــــــورورد”
ضمن مهرجان تصوير
 22-23مايو 2021

أولغا ستيفاتو
ّ
أولغا ستيفاتو فنانة برص ية ومستشارة تصوير فوتوغرايف .تعيش حاليا يف اليونان
بلدها األصيل بعد أن عملت اختصاصية تصوير فوتوغرايف أوىل يف متاحف قطر.
يغوص عمل ستيفاتو بالوسائط املتعددة يف فكرة ّ
احلر ية وعالقتها باجليوسياسات
والرتاث واهليكليات االجتماعية ،مع تركزي خاص عىل مسائل اجلندر .وقد عرضت
ستيفاتو أعماهلا يف الكثري من األماكن ،من بينها متحف آغا خان (كندا) واملساحة
ّ
الفنية يف محطة إطفاء الدوحة (قطر) وشهر التصوير الفوتوغرايف يف لوس أنجلوس
و”هيد أون” ( )Head Onيف أسرتاليا و”ليه بوتوغرايف” ()Les Boutographies
يف فرنسا ومعرض “نيغبوه” يف فرنسا .ستيفاتو يه املديرة اإلبداعية لربنامج الفنون
يف مهرجان سار يسرتا للفنون ،وهو مهرجان يحتفل باملوسيقى والفنون يف جز يرة
سيفالونيا يف اليونان.
ً

ثر يا شاهني
ّ
َّ
ّ
ولدت ثر يا شاهني يف بريوت ألب وأم سور يني .وبعد أن تخرجت يف كلية كوركوران
للفنون والتصميم يف واشنطن العاصمة ،عملت يف “يونايتد برس إنرتناشيونال”
ّ
مصور البيت
( )United Press Internationalومساعدة لديرك هالستيد،
ّ
ّ
املحر رة التصوير ية ملجلة “ترايب” (،)Tribe Magazine
األبيض .وشاهني يه
ّ
ّ
تتوخ الربح شاركت يف تأسيسها يف العام  2015وتركز عىل التصوير
ويه مجلة ال
ّ
ّ
واملصورون
الفنانون
الفوتوغرايف املعارص والفيديو والوسائط اجلديدة اليت ينتجها
ّ
الفوتوغرافيون العرب وعرب الشتات .وتشكل سلسلة صورها الفوتوغرافية
“إنكاونرتز” ( )Encountersأرشيفاً من صور الوجوه ّ
لفنانني عرب معارص ين ّ
وتم
عرضها يف الكثري من األماكن.
د .جني وايرنايت
د .جني وايرنايت أستاذة التصوبر الفوتوغرايف والفنون املعارصة ومديرة مركز البحوث
حول الفنون اجلميلة والتصوير الفوتوغرايف يف جامعة الفنون اإلبداعية .بصفتها
قيمة ّ
ّ
فنية وناقدة ومحاورة ،نرشت مقاالت كثرية عن الفنون املعارصة ،وساهمت
يف الكثري من الكاتالوغات والكتب .وقد استحوذ معرض تايت عىل “حوارات”
ّ
ً
وايرنايت ملجلة “أوديو آرتس” ( ،)Audio Artsفضال عن كامل أرشيف املجلة غري
ً
ّ
ّ
مصورات فوتوغرافيات وهلا أرشيف يفوق
املعدل .وقد نرشت عددا من املقابالت مع
ً
ّ
متكر ر يف الراديو والتلفز يون ،ويه حاليا مستشارة
 1800مقابلة .وقد ظهرت بشكل
ملسلسل مقبل عن أندي وارهول عىل محطة يب يب يس .وتشمل عروضها األخرية
ّ
ّ
الفنية عليها “Powerful Tides: 400 Years
القيمة
اليت ابتكرت فكرتها وكانت
 ”of Chatham and the Seaملساحة بيغ ستيل وبورو بريمونديس للمشار يع
يف حوض تشاتام التار ييخ و” ”Another Springيف معرض فينيكس يف أكز يرت
و””Gestures of Resistanceيف مركز رومانستو الثقايف يف أثينا و”The Data
 ”Battlefieldيف متحف “فوتوميوز يوم” ( )Fotomuseumيف أنتوورب .وعرضت
ً
أيضا يف مرشوع“ “�Women in Photography – A History of British Trail
 ”blazersمع تسجيل عرش ين مقابلة مع ّ
فنانات ّ
تم عرضها كجزء من املعرض.

آين والينيوس
ّ
ّ
تعمل آين والينيوس ككبرية القيمني الفنيني عىل املجموعات يف املتحف الفنلندي
ّ
ّ
خلفيتها يف تار يخ الفنون وعلم
للتصوير الفوتوغرايف يف هلسنيك ،فنلندا .وترتكز
ّ
وتهتم يف عملها بالعثور عىل وسائل وممارسات جديدة لتجمع بني
املتاحف.
مجموعات التصوير الفوتوغرايف وعملية اجلمع واجلماهري بطرق ذات مغزى وصلة.
ّ
متخصص وطين للتصوير الفوتوغرايف
واملتحف الفنلندي للتصوير الفوتوغرايف متحف
يهدف إىل توثيق مختلف الثقافات التصوير ية التار يخية واملعارصة وجمعها.
https://www.valokuvataiteenmuseo.fi/en، collectingsocialphoto.
nordiskamuseet.se
فال ويليامز
ّ
ّ
فال ويليامز يه قيمة فنية وكاتبة وأستاذة تار يخ التصوير الفوتوغرايف وثقافته يف
ّ
ّ
كلية لندن للتواصل يف جامعة لندن للفنون .وتشارك يف تحر ير مجلة“ “�Photogra
 ”phy & Cultureويه عضو يف مجلس مرشوع “فاست فورورد :النساء يف مجال
ّ
التصوير الفوتوغرايف” وتشارك يف إقامة مؤتمراته اليت تقام كل سنتني .وكانت فال
ِّ
املؤسسة املديرة ملعرض “إيمربشزن” ( )Impressions Galleryوشاركت يف إدارة

من  ٢٤مارس حىت  ٣٠مايو ٢٠٢١
معارض متاحف قطر  -كتارا
TASWEER.QA

مهرجان “ ”Shoreditch Photo Biennaleوتسجيالت “التار يخ الشفهي للتصوير
قيمة ّ
الفوتوغرايف الرب يطاين” .وقد عملت ّ
فنية وشاركت يف التقييم الفين/وأنشأت
وشاركت يف إنشاء ّ
عدة مشار يع ،منها “( ”How we areمتحف تايت بر يطانيا)
و”( ”Daniel Meadowsمكتبة برمينغهام) و”( ”Warworksمتحف فيكتور يا
وألربت) و”( ”Martin Parrمتحف باربيكان للفنون/فرياغو) و””The Dead
(متحف الوسائط الوطين) و”( ”?Who’s Looking at the Familyباربيكان)
و”( ”The Other Observers: Women’s Photography in Britainاملتحف
الوطين للتصوير الفوتوغرايف/فرياغو) و”( ”Ken: To be destroyedمتحف شفيلز،
برلني/شيلت) و” ”Soho Archivesو” ”Soho Nightsو””Tish Murtha
ّ
املصور ين الفوتوغرافيني) و”( ”Seaside: Photographedمعرض ترينر
(معرض
املعارص”/تيمز أند هدسون”).

