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البحث األكادميّي مع وعرب الفّن - 
إمكانّيات وتحّديات محّلّية
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لتجّمع ا

افتتاحّية: آيس مشوالم، د. طاليا هوفامن كلامت 

 Artistic research: the  |  الربوفيسور يانكه ووسلينغ
interrelation between art practice and academia

رئيس برنامج PhDArts يف جامعة اليدن، هولندا

Active Residues  |  عوفري كنعاين
الذي ييل املتحف اليوم  أداء-ماّدة-بيانات يف 

دكتوراة يف جولدسميث واألداء، وطالبة  بامليديا  أعاملها  ُتنِتج  فّنانة 

الربوفيسور ياعيل غيلعات | تنّقل، سيولة وإنتاج معرفة جديدة يف البحث 
ABR يرّكز عىل إنتاج

رئيسة الربنامج املتعّدد التخّصصات يف العلوم اإلنسانّية والفنون 
للدراسات العليا ورئيسة مسار فّنان معّلم- ABR- كّلّية أورانيم

شلومي اللوش | فّن، بحث ورؤية نبوّية
فّنان وحامل لقب M.ed من كّلّية أورانيم

We are on the move now | أفيطال براك
لليوغا وطالبة دكتوراة يف  فنية، معّلمة  امينة معارض  وأداء،  باحثة حركة 

أبيب الثقافة يف جامعة تل  مدرسة 

الفنون الثاين يف  اللقب  جولة يف معرض خّريجي 

اسرتاحة
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| مصطلحات ذات حدود ضبابّية فرقة سله-منكه 
والبحث معموته؛  الفّن  مركز  ماواس،  ليئه 

د. دياغو روطامن، قسم دراسات املرسح يف الجامعة العربّية

عينات عمري | التوليف بني الفّن والعلم كوسيلة لزيادة 
التعاطف بني املجموعات

فّنانة وباحثة، طالبة دكتوراة يف قسم علوم الدماغ ويف قسم الفنون يف 
جامعة آلتو يف فنلندا

الربوفيسور دور غيز | الفّن املرتكز عىل البحث:
من األرشيف إىل فضاء العرض

فّنان، كاتب ورئيس برنامج اللقب الثاين يف الفنون يف بتسلئيل

د. راز فايرن | منّصة بحث: الـ"دراغ" كعلم والجسم الظاهر 
كأداة بحثّية

مبدع وباحث للعرض والنظرّية السياسّية، مدرسة السياسة 
والعالقات الدولّية يف جامعة كوين-ماري، لندن

 غربيال بن مشه ونيتسان شلوش | التعّلم من الصالون 
)بحث مرتكز عىل الفّن(

من مؤّسيس الصالون للبحث املرتكز عىل الفّن، نيتسان طالبة 
دكتوراة يف الجامعة العربّية، وغايب طالب دكتوراة يف جامعة 

باوهاوس يف فاميار، أملانيا

تلخيص: الربوفيسور شارون بولياكني، د. طاليا هوفامن

الحدث االختتامّي: معرض خّريجي اللقب الثاين يف الفنون

الحضور عن طريق  ميكنك 
الرابط  املسبق يف   التسجيل 
ايضا  ادناه وميكنك حضوره 

عرب الزوم
للتسجيل اضغطوا? << 

حيفا جامعة 
اآلداب كلّية 

الفنون مدرسة 
الفنون قسم 

206 يوم الخميس – الغرفة 

خّريجو/خّريجات برنامج اللقب الثاين يف الفنون

دارة الفنون عىل اسم د. رؤوبني هخط
الدوام: األحد-الخميس، 08:00-20:00، الجمعة، 08:00-12:30  لالستفسارات: 04-8288821 ساعات 
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https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScsUZwXpzuHE9AiLqImYqR6cwu970yywyu7HUIlMxLD6FXk-Q/viewform?gxids=7628
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScsUZwXpzuHE9AiLqImYqR6cwu970yywyu7HUIlMxLD6FXk-Q/viewform?gxids=7628

