القمة الثقافية 2017

أبوظبي ،اإلمارات العربية المتحدة
العقول المبدعة في عالم مترابط:
الثقافة كعامل تغيري يف العصر الرقمي
** جدول األعمال األويل – قابل للتغيري**

اإلثنين  10أبريل

جلسة عامة

 12:45 – 9:45ظهراً

العالمية والتفرد :الحدود التي توحدنا في عالم مترابط

__________________________________________________________
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الكلمات الترحيبية

 10:00 – 9:45صباحاً

سعادة حممد خليفة املبارك
رئيس جملس إدارة هيئة أبوظيب للسياحة والثقافة
كارال ديرليكوف كاناليس
الرئيس التنفيذي لشركة يت سي يب فنتشرز

 10:30 – 10:00صباحاً

"دراسات حول معنى الترابط:

عالقات التعاون الجديدة في العالم الجديد"
معايل نورة حممد الكعيب
وزير الدولة لشؤون اجمللس الوطين االحتادي،
رئيس جملس إدارة هيئة املنطقة اإلعالمية يف
أبوظيب وTwoFour54

سعادة إيرينا بوكوفا
املدير العام ملنظمة األمم املتحدة للرتبية والثقافة
والعلوم (اليونسكو)
روبرت لينش
الرئيس ،والرئيس التنفيذي ،أمريكانز فور ذا
أرتس (أمريكيون من أجل الفنون)
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 10:45 – 10:30صباحاً

كلمة أساسية
معايل الشيخ هنيان بن مبارك آل هنيان ،وزير
الثقافة وتنمية املعرفة

استراحة

 11:15 – 11:00صباحاً

عرض أداء
سانديب داس ،مشروع طريق احلرير

11:45 - 11:15صباحاً

"العالمية :ماذا تخبرنا الفنون
عن كيفية اتحادنا سوية"

ريتشارد أرمسرتونغ
مدير متحف ومؤسسة سولومون آر .جوجنهامي
سابني شقري ،املدير الفين يف "كالون مي إن"
السفرية الدكتورة سينثيا شنايدر ،أستاذ
املمارسات الدبلوماسية جبامعة جورج تاون
للخدمة العامة
داسنت يلني ،مؤسس ،بايونري وركس
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"العولمة واآلخر :الدروس المستفادة من

 12:15 – 11:45ظهراً

الالجئين والنازحين"

أوكتوبيتزو
املؤسس واملدير التنفيذي يف مؤسسة أوكتوبيتزو
معايل فرياد رواندزي،
وزير الثقافة والسياحة واآلثار ،العراق
شريي ويسنت،
نائب الرئيس التنفيذي ،التأثري العاملي والعمل
اخلريي ،ورشة مسسم
"الثقافات المختلفة لتمويل الثقافة:

 12:45 – 12:15ظهراً

نظرة على العمل الخيري الخاص ،والدعم
الحكومي والعالقة بينهما"

ويرنري بينيشتاين-باشستني،
مدير معمل فنون اجملتمع ،مؤسسة بورتيكوس
أجنيال ميجايل،
املدير التنفيذي ،مؤسسة سالمة بنت محدان
آل هنيان
دارين ووكر ،رئيس مؤسسة فورد.
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محادثات وعرض أداء أثناء مأدبة الغداء

 2:00 – 1:00ظهراً

يتخلل جلسة الغداء سلسلة من حمادثات
العمل حول املواضيع اليت متّ تداوهلا صباحاً.

عرض أداء :آنا تيجو مع رامريو دوران

سلسلة ورش العمل لفترة بعد الظهر األولى :تحديد األسئلة
األول على
التحرك" ( .)Q-A-Aترّكز ورش العمل يف اليوم ّ
تقام برامج فرتة ما بعد الظهرية على منوذج عمل "األسئلة–األجوبة– ّ

حتديد األسئلة األساسية اليت يقرتح املشاركون طرحها حول الثقافة والتغريات اآلتية يف طريقة توزيع الثقافة واستهالكها ،وكيف ميكن
االستفادة من ذلك إلحداث التغيري االجتماعي اإلجيايب .ويف اليوم الثاين ،ترّكز ورش العمل على حتديد أفضل األجوبة اليت ميكن
للمجموعة طرحها من خالل هذه األسئلةّ .أما يف اليوم الثالث فستعمل اجملموعات على حتديد التحرّكات األكثر فعالية وتأثرياً اليت
بأهنا يتوجب تبنيها من قبل الفنانني واملنظّمات الفنية واحلكومات وغريها من األطراف الفاعلة للمساعدة على حتقيق اإلجابات
يشعرون ّ
اليت متّ حتديدها يف اليوم الثاين.
ورش العمل – إعداد األسئلة

 3:30 – 2:15عصراً
مساء
ً 10:00 – 6:00

احتفاء بالفنانين المقيمين

(الموقع :منارة السعديات)

يتضمن عروض أداء ومناقشات مع الفنانني
املقيمني يف القمة الثقافية :2017
تان دون ،ملحن
إدريس خان ،فنان تشكيلي
ليز لريمان ،مصمم عروض أداء

عرض "هيلينج وارز"
تصميم األداء :ليز لريمان
بطولة بول هرييل وكيث طومسون
عرض ختامي مع منسق األغاين دي جاي
تودو
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