
EXHIBITION OVERVIEW

Following the successful launch of the first volume 
of Modern Architecture Kuwait (MAK) in 2015, Dar 
al-Athar al-Islamiyyah will launch the second volume: 
Essays, Arguments & Interviews on MAK on December 
8th 2017 at the Amricani Cultural Centre. 

The second volume features interviews, essays, 
arguments as well as transcripts of contemporary 
publications from contributing authors and scholars 
within the region and abroad.

The book launch event and conference will take place 
from December 8th – 10th. The aim and expectations 
for the event is to expand the knowledge regarding 
the significance and function of several buildings 
throughout Kuwait, along with the role of the individual 
and corporate entities involved. 

The goal is that all aspects will be integrated into a 
wider regional and international context. 
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Anna Paolini
SPEAKER

Dr Anna Paolini is UNESCO Representative in the Arab 
States of the Gulf and Yemen and Director UNESCO Doha 
Office since September 2013.
She was UNESCO Representative and Head of Office in 
Uzbekistan from 2007 to 2009 and later she covered the 
same position in Jordan. In 1992, she joined UNESCO as 
specialist in the field of culture at the Regional Office in 
Amman. In 1997, she moved to UNESCO HQ covering 
several positions within the Culture Sector including for 
being responsible of movable heritage activities and on 
heritage in conflict response. Prior to that, she held a 
research associate role at the Institute of Architecture 
of Venice, worked in restoration in Italy and carried out 
researches in the field of urban rehabilitation in several 
Arab and African countries. She holds a Master’s degrees 
in Architecture and a master degree in Urban and Regional 
Planning for Developing Countries, a post-graduate degree 
on Development Cooperation, as well as a Ph.D in Urban 
and Territorial Engineering
Mrs. Paolini is a member of the International Council of 
Museums (ICOM) and the Italian Association of Professional 
Architects and author of several papers on different cultural 
heritage subjects.

PRESENTATION
Conservation and the Role of International 

Agency Towards the Modern Heritage

Professor Alberico B. Belgiojoso
SPEAKER

Architect and Full Professor at Politecnico di Milano. He 
was deeply involved in 1970 BBPR Master Plan and the 
following developments. He is based in Milan.
In his university tenure, he has developed research and 
taught the problems of urban environment and large-scale 
design, building restoration and museography as well as 
offices, residence, schools.
He has attended and organized international meetings on 
the same subjects in Italy and abroad (Kuwait, France, 
England, Japan, Brazil, U.S.A.), and published essays and 
books.

PRESENTATION
The 1970 vision for Kuwait City

His work in Kuwait has concerned different subjects within 
the city, specifically:
• study of the general city plan, for the whole Kuwait City;
• planning and architectural proposal for the development 
of the Central Business and Commercial District of Kuwait 
Town;
• detail planning, renewal, environmental studies, building 
system design, standards and codes, conservation in Souk 
Area;
• design for the Public Spaces, New Street and Safat 
Square;
• project for Kuwait City Environmental Improvement.

These projects were organized by the Municipality with 
the Advisors Leslie Martin, Franco Albini, Omar Azam, in 
connection with the General Plan for Urban Areas prepared 
by Colin Bucanan and Partners, and contemporarily with 
studies in Kuwait City by George Candillis, Peter and Alison 
Smithson, and Reima Pietila.
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Sultan Sooud Al Qassemi
PANELIST

Founder of Barjeel Art Foundation and MIT Media Lab 
Director’s Fellow. Sultan graduated from the American 
University of Paris and in 2017 was a practitioner-in-
residence at the Hagop Kevorkian Center of Near East 
Studies at New York University, where he offered a special 
course on Politics of Middle Eastern Art. He is currently 
involved in mapping Sharjah’s modern architectural 
heritage.

PRESENTATION
MAK Butterfly Effect - Revamping Research of the 

Modern Heritage in the Gulf

Sultan will be presenting findings from a year long research 
project to document the modern architecture of Sharjah 
from the 60s to 80s.

Professor Ali A. Alraouf
PANELIST

Professor of Architecture and Urbanism, Education City. 
Head of Research and Development, Urban Planning Dept. 
Doha, Qatar. Prof. Alraouf is an architect and urban planner 
interested in research and practice related to architectural, 
urban, sustainable design and holistic planning. He was 
a Visiting Scholar at University of California at Berkeley, 
USA. Alraouf has held permanent and visiting teaching 
and research positions at regional and international 
universities. He published more than 90 journals refereed 
papers, critical reviews, essays, in addition to books and 
book chapters. Alraouf’s current research interests are: 
Knowledge-based Urban Development, Post-Carbon 
Contemporary Gulf Cities, Museums in the Gulf, Urban 
vitalization of historical districts, Knowledge  and Creative 
cities. He serves in editorial boards and acts as a reviewer 
for international journals and conferences. He delivered 
lectures and presentations in over 25 countries. He is 
the recipient of number of awards and was selected as 
member of 2012 Excel campaign at Qatar University. He 
is currently acts as Head of capacity building, training, 
research and development unit at Ministry of Municipality 
and Environment (MME). He is also the leader of Green 
Urbanism and Planning Group at Qatar Green Building 
Council.

PRESENTATION
From Tents To Museums:

How Iconic Museums are Changing the Middle Eastern 
Cities and Societies?

The narrative of museums in the Gulf. The different 
paradigms of museums and Gulf cities. Museums’ role in 
knowledge based urban development. Museum, city and 
society: Towards a dynamic integration. New museums in 
Doha; MIA and QNM: A comparative evaluation.
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Noura al-Sayeh
PANELIST

Head of Architectural Affairs at the Ministry of Culture of 
the Kingdom of Bahrain, former professor at the EPFL 
in Lausanne and curator of the last 3 editions of Bahrain 
National Participation at the Biennale Architectura in 
Venice.

PRESENTATION
Investing in Culture showing how the region has 
developed a cultural vibrancy of its own. How 

to add value to the intangible? How to create a 
positive impact for economy & society?

Dalal Musaed Alsayer
PANELIST

Dalal Musaed Alsayer is a PhD Candidate in History and 
Theory of Architecture at the University of Pennsylvania, 
where her dissertation examines post-war American aid 
projects in the Middle East. Dalal holds a professional 
Bachelor of Architecture from Kuwait University, a post-
professional Master of Science in Architecture and Urban 
Design from Columbia University, a Master in Design Studies 
with a Urbanism, Landscape, Ecology concentration from 
Harvard University, and a Master of Science in History and 
Theory of Architecture from University of Pennsylvania. Her 
work has been previously published in Metropolis, MONU, 
Modern Architecture of Kuwait V2 (Niggli, 2017), and most 
recently in the interdisciplinary publication “Mapping 
Migration, Identity, and Space” (Palgrave 2018.)

PRESENTATION
Utopian Dreams in the Making of Kuwait: From 

Sand and Mud to Grass and Concrete.
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Ricardo Camacho
Co-Author of MAK

Ricardo Camacho (b. 1979) is Visiting Professor of 
Architecture at Northeastern University School of 
Architecture in the United States, Principal of PROEM and 
CasaGranturismo, and teaches Design Studio at Kuwait 
University College of Architecture in Kuwait. Born in Algarve, 
Portugal, Camacho is a recipient of the IV Ibero-American 
Architecture Biennial award for Emergent Panorama (2004, 
Peru), the Calouste Gulbenkian Foundation and FLAD Fine 
Arts Grant (2007–2009, Portugal), the Kuwait Foundation 
for the Advancement of Sciences Annual Research Grant 
(2014–2015, Kuwait), and was nominated for III Premio 
Mediterraneo Del Paesaggio in 2009, the Aga Khan Award 
for Architecture, and the Archdaily Building of the Year 
Awards in 2016. Camacho holds an M.Arch. from the 
Faculdade de Arquitectura da Universidade Técnica de 
Lisboa (2002, Portugal), and earned his second master’s 
degree from Harvard University Graduate School of Design 
(2009, USA). Camacho has exhibited at the Royal Institute 
of British Architects in the UK, the IV Ibero-American 
Architecture Biennial in Peru, Experimenta Design in 
Portugal, the travelling exhibition Habitar Portugal 12–14, 
and most recently at the Library of Alexandria in Egypt. 
Camacho is co-author of Habitar Portugal 2006/2009, as 
well as Modern Architecture Kuwait 1949–1989, and has 
participated in several conferences in Europe, the United 
States, and Kuwait. As the principal of CasaGranturismo 
from 2005–2011, he collaborated with several world-
renowned practices in Japan and Brazil. Camacho has 
been an active architect and researcher in Kuwait since 
2009, and has served as Deputy Curator of the country’s 
first participation at the 13th International Architecture 
Exhibition of La Biennale di Venezia in 2012. In the same 
year, Camacho curated the conference “Kuwait Modern 
Architecture,” and has led different projects in the city 
including: reconverting Kuwait City’s Green Belt to the Al-
Shaheed Park project Phases I and II. Camacho primarily 
works in Europe and the Arabian Gulf, and lives in between 
Portugal, the United States, and Kuwait.

Roberto Fabbri
Co-Author of MAK

Roberto Fabbri (b. 1972) is an architect, researcher, and 
Professor at the University of Monterrey Depart- ment of 
Architecture, Arts and Design in Mexico. Fabbri earned his 
M.Arch. from the Università degli Studi di Firenze Facoltá 
di Architettura (2000, Italy), and received his PhD from the 
Università di Bologna, Scuola di Ingegneria e Architettura 
(2009, Italy). In Italy, Fabbri taught Architectural Studio and 
Exhibition Design at the Università di Bologna, and later 
became Visiting Researcher at the Center for Gulf Studies 
at the American University of Kuwait. As a designer, he 
served as the UNDP consultant to Dar al-Athar al-Islamiyya, 
where he oversaw the display of galleries and collections. 
For his rehabilitation of the Amricani Cultural Centre in 
Kuwait, Fabbri received a nomination for the Aga Khan 
Award for Architecture in 2012. He has presented at several 
international seminars and conferences in Italy, France, 
Lebanon, and Kuwait, and has published extensively on 
subjects such as architectural design, conservation, and 
mid-twentieth-century heritage in international journals and 
magazines such as Domus, d’Architetura, and ANATKE. 
He released two books on the architectural work and 
exhibition spaces of Max Bill (2011, 2017). In 2006, Fabbri 
participated in the 10th International Architecture Exhibition 
of La Biennale di Venezia in a team project entitled “Cities 
of Stone.” Fabbri now lives in Mexico.
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Sara Sargoça Soares 
Co-Author of MAK

Sara Saragoça Soares (b. 1975) earned her M.Arch. 
from the Escola Universitária das Artes de Coimbra 
(1999, Portugal), and her M.Sc. in preservation, building 
conservation and urban rehabilitation from Faculdade de 
Arquitectura da Universidade Técnica de Lisboa (2012, 
Portugal), where she completed her thesis “The Identity of 
Modern Heritage: Kuwait City.” Her initial career focused 
on the preservation of buildings in historical centres, as well 
as on adaptive reuse projects of historical significance in 
Portugal. In 2012, Saragoça Soares started working on the 
Al-Shaheed Park project for Kuwait’s Amiri Diwan. Since 
then, she has formed close ties with local organisations 
such as Dar al-Athar al-Islamiyyah (DAI), and the National 
Council for Culture, Arts and Letters (NCCAL). In 2014, 
she was selected by the NCCAL to contribute to Kuwait’s 
pavilion at the 14th International Architecture Exhibition of 
La Biennale di Venezia, and in the same year participated in 
the 38th session of UNESCO’s World Heritage Committee 
in Qatar. As Associate Researcher at DAI, she continues 
her research on Kuwait’s post-oil modern architecture, and 
has co-authored Modern Architecture Kuwait 1949–1989, 
published in 2016. As of 2016, she has served as Assistant 
Professor of Urban Design at Kuwait University College 
of Architecture. Currently, she lives in between Portugal 
and Kuwait, where she combines her scientific work on 
the documentation and preservation of twentieth-century 
architecture with architectural practice.

DAY 1 – Book launch
Friday December 8th 
16:00 – 21:00
LOCATION: ACC

Welcome Speech
Secretary General of the National Council for 
Culture, Arts and Letters Ali al-Youha

Anna Paolini 
Conservation and the Role of 
International Agency Towards the 
Modern Heritage

Q & A

Book Presentation:
Roberto Fabbri, Ricardo Camacho 
& Sara Saragoça Soares

Q & A

Prayer Break + Light Snacks

Prof. Alberico B. Belgiojoso
The 1970 vision for Kuwait City

Q & A

Dinner with Guests
(ACC courtyard)

16:00

16:10

16:10

16:40

16:40

16:55

16:55

17:25

17:25

17:40

17:40

18.30

18.30

19:15

19:15

19.30

19.30
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15:00

15:20

15:20

15:45

15:45

16:10

16:10

16:35

16:35

17:00

17:00

17.20

17.20

18:00

18:00

18:20

18:20

19:30

19:30

DAY 2 – Conference
Saturday December 9th  
15:00 – 21:00
LOCATION: ACC

Panel Presentation

Noura al-Sayeh

Sultan Sooud Al Qassemi

Dalal Musaed al-Sayer 

Prof. Ali A. Alraouf 

Coffee Break

Roundtable Discussion

Closing Speech

Interval

Dinner with Guests 
(ACC courtyard)

10:00

10:30

11:00

11:30

12:00

12:30

13:00

14:00

14:30

15:00

Meeting point at ACC

National Assembly 

Ministry of Foreign Affairs

Merchants Markets - CBD 3

Central Bank of Kuwait

(Original site)

Grand Mosque 

Stock Exchange 

Lunch break
(Souq Mubarakiya)

Kuwait National Museum 

Kuwait Towers

DAY 3 – City Tour
Sunday December 10th 
10:00 – 16:00
LOCATION: ACC
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15:00

15:20

15:20

15:45

15:45

16:10

16:10

16:35

16:35

17:00

17:00

17.20

17.20

18:00

18:00

18:20

18:20

19:30

19:30

تقديم للفريق املشارك

نورة السايح

سلطان سعود القاسمي

دالل مساعد الساير

بروفسور عيل عبدالرؤوف

اسرتاحة

مائدة مستديرة

كلمة ختامية

اسرتاحة

عشاء عىل رشف الضيوف يف باحة مركز 

االمريكاين الثقايف

10:00

10:30

11:00

11:30

12:00

12:30

13:00

14:00

14:30

15:00

نقطة التجمع يف مركز االمريكاين الثقايف

مجلس األمة

وزارة الخارجية

سوق التجار

بنك الكويت املركزي )املبني القديم(

املسجد الكبري

سوق الكويت لألوراق املالية

اسرتاحة لتناول الغداء يف سوق 

املباركية

متحف الكويت الوطني

أبراج الكويت

اليوم الثاين: مؤمتر
السبت، 9 ديسمرب 

21:00 – 15:00
املوقع: مركز االمريكاين الثقايف

اليوم الثالث: جولة يف املدينة
األحد 10 ديسمرب  

16:00 – 10:00
املوقع: مركز االمريكاين الثقايف
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اليوم األول: تدشني الكتاب
الجمعة 8 ديسمرب 

21:00 – 16:00
املوقع: مركز االمريكاين الثقايف

كلمة ترحيبية
املهنــدس/ عــيل اليوحــة ،األمــن العــام للمجلــس الوطنــي 

ــون واآلداب. ــة والفن للثقاف

آنا باوليني
الرتميم ودور الوكالة الدولية تجاه الرتاث 

الحديث

أسئلة ومداخالت 

تقديم الكتاب:
روبرتو فابري، ريكاردو كامتشو 

وسارا ساراغوسا سواريش

أسئلة ومداخالت

اسرتاحة للصالة وتناول املرشوبات

الربوفسور الربيكو بيلغيوجاسو
رؤية العام 1970 ملدينة الكويت

أسئلة ومداخالت

عشاء عىل رشف الضيوف يف باحة مركز 

االمريكاين الثقايف

سارا ساراغوسا سواريش
مشاركة يف تأليف كتاب العامرة الحديثة يف الكويت

ســارا ساراغوســا ســواريش )1975(، حاصلــة عــىل املاجســتري يف العــارة مــن 

كليــة الفنــون يف جامعــة قلمريــة )كوميــربا( بالربتغــال )1999(، وماجســتري العلــوم 

متخصصــة يف ترميــم املبــاين والتأهيــل العمــراين مــن كليــة الهندســة املعاريــة يف 

جامعــة لشــبونة التقنيــة بالربتغــال )2012(، حيــث أكملــت أطروحتهــا بعنــوان: 

ــا عــىل  ــزت ساراغوســا يف مهنته ــت”. رك ــة الكوي ــث: مدين ــرتاث الحدي ــة ال “هوي

ــف  ــاريع تكيي ــىل مش ــة، وع ــز التاريخي ــة يف املراك ــاين األثري ــىل املب ــاظ ع الحف

ــذ  ــال. ومن ــة يف الربتغ ــة التاريخي ــة ذات األهمي ــتخدام األبني ــادة اس ــد إلع جدي

العــام 2012 بــدأت ساراغوســا العمــل يف مــرشوع حديقــة الشــهيد بتكليــف مــن 

الديــوان األمــريي، وأقامــت عالقــات وطيــدة مــع مؤسســات كويتيــة كــدار اآلثــار 

اإلســالمية واملجلــس الوطنــي للثقافــة والفنــون واآلداب، والــذي اختارهــا يف العــام 

ــارة  ــع عــرش للع ــدويل الراب ــرض ال ــت يف املع ــاح الكوي 2014 للمســاهمة يف جن

ــن  ــن والثالث ــاع الثام ــام يف االجت ــاركت يف ذات الع ــا ش ــة، ك ــايل البندقي يف بين

للجنــة الــرتاث العاملــي التابعــة ملنظمــة اليونيســكو يف قطــر. وتواصــل ساراغوســا 

أبحاثهــا يف دار اآلثــار اإلســالمية، حــول العــارة الحديثــة يف الكويــت بعــد الحقبــة 

النفطيــة، كــا شــاركت يف تأليــف كتــاب العــارة الحديثــة يف الكويــت: 1949 – 

1989، الــذي صــدر يف العــام 2016م. ومــن العــام 2016 عملــت ساراغوســا أســتاذا 

مســاعدا للتصميــم العمــراين يف كليــة الهندســة املعاريــة بجامعة الكويــت. تتنقل 

حاليــا بــن الكويــت والربتغــال، حيــث تحــاول الربــط بن مشــاريعها العلميــة حول 

الحفــاظ عــىل عــارة القــرن العرشيــن وتوثيقهــا، واملارســات املعاريــة.  

16:00

16:10

16:10

16:40

16:40

16:55

16:55

17:25

17:25

17:40

17:40

18.30

18.30

19:15

19:15

19.30

19.30
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روبرتو فابري
مشارك يف تأليف كتاب العامرة الحديثة يف الكويت

ــون  ــم الفن ــتاذ يف قس ــث، وأس ــاري، وباح ــدس مع ــري )1972( مهن ــو فاب روبرت

والتصميــم يف كليــة الهندســة املعاريــة بجامعــة مونتــريي يف املكســيك. حاصــل 

عــىل شــهادة املاجســتري مــن كليــة الهندســة املعاريــة يف جامعــة البندقيــة 

ــا  ــة بولوني ــارة يف جامع ــة والع ــة الهندس ــن كلي ــوراه م ــا، 2000(، والدكت )إيطالي

ــارض يف  ــم املع ــات املعــار وتصمي ــا لتقني ــري مدرس ــل فاب ــا، 2009(. عم )إيطالي

جامعــة بولونيــا يف إيطاليــا، ثــم أســتاذا زائــرا يف مركــز دراســات الخليــج يف الجامعة 

األمريكيــة يف الكويــت. عمــل فابــري مستشــارا لــدار اآلثــار اإلســالمية يف برنامــج 

ــات  ــرض واملجموع ــاالت الع ــم ص ــىل تصمي ــايئ، إذ أرشف ع ــدة اإلمن ــم املتح األم

الفنيــة. حصــل يف العــام 2012، عــىل ترشــيح لجائــزة آغــا خــان للهندســة املعاريــة 

ــن  ــد م ــارك يف عدي ــا ش ــايف، ك ــكاين الثق ــز االمري ــل مرك ــادة تأهي ــه يف إع لعمل

املؤمتــرات واملنتديــات الدوليــة يف إيطاليــا، وفرنســا، ولبنــان، والكويت. لــه مؤلفات 

مكثفــة حــول التصميــم املعــاري والرتميــم وتــراث منتصــف القــرن العرشيــن يف 

عديــد مــن الدوريــات واملجــالت الدوليــة املتخصصــة. كــا أصــدر كتابــن حــول 

ــارك  ــام 2006 ش ــل )-2011 2017(. يف الع ــس بي ــاري ماك ــدس املع ــال املهن أع

فابــري يف املعــرض الــدويل العــارش للعــارة يف بينــايل البندقيــة، يف مــرشوع جاعي 

بعنــوان: “مــدن مــن الصخــر”. يعيــش فابــري حاليــا يف املكســيك. 

ريكاردو كامتشو
مشارك يف تأليف كتاب العامرة الحديثة يف الكويت

ريــكاردو كاتشــو )املولــود يف مدينــة الغــرب بالربتغال يف العــام 1979(، هو أســتاذ 

زائــر لقســم الهندســة املعاريــة يف جامعــة نــورث ويســرتن يف الواليــات املتحــدة 

ــة  ــة بجامع ــة املعاري ــة الهندس ــم يف كلي ــات التصمي ــدرس تقني ــة، وي األمريكي

الكويــت. حاصــل عــىل عــدة جوائــز يف العــارة، منهــا جائــزة األيــربو أمريــكان يف 

الهندســة املعاريــة للمــرشوع البانورامــي )بــريو 2004(، وجائــزة مؤسســة الكويت 

للتقــدم العلمــي )2014 – 2015(، وغريهــا، كــا تــم ترشــيحه لعــدة جوائــز أخرى 

منهــا جائــزة مؤسســة آغــا خــان  للهندســة املعاريــة، وفــاز بجائزة أفضل هندســة 

معاريــة مــن موقــع اركديــيل للعــام 2016. يحمــل كاتشــو شــهادة املاجســتري 

ــا  ــال )2002(، ك ــة يف الربتغ ــة لشــبونة التقني ــن جامع ــة م ــة املعاري يف الهندس

ــا للتصميــم يف  ــة الدراســات العلي حصــل عــىل شــهادة ماجســتري أخــرى مــن كلي

جامعــة هارفــارد بالواليــات املتحــدة )2009(. قــدم كاتشــو مشــاريع عــدة يف كل 

مــن املعهــد امللــي للمهندســن املعاريــن الربيطانيــن باململكــة املتحــدة، وبينــايل 

ــل )2006 /  ــاري املتنق ــال املع ــار الربتغ ــرض هبيت ــريو، ومع ــكان يف ب ــربو أمري اي

ــر.  ــكندرية يف م ــة االس ــرا يف مكتب ــه مؤخ ــرض أعال ــا وع ــا، ك 2009( وغريه

شــارك كاتشــو يف تأليــف كتــاب “هبيتــار الربتغــال 2006 / 2009، وكتــاب العــارة 

الحديثــة يف الكويــت: 1949 – 1989، كــا شــارك يف العديــد مــن املؤمتــرات الدولية 

يف كل مــن الواليــات املتحــدة األمريكيــة وأوروبــا والكويــت، وكانــت لــه مشــاركات 

يف العديــد مــن املشــاريع املعاريــة املشــهورة يف اليابــان والربازيــل. يعمــل 

ــت، هــذا  ــة الكوي ــا يف دول ــا وباحث ــذ العــام 2009، مهندســا معاري كاتشــو، من

عــالوة عــىل مشــاركته كنائــب ألمــن أول معــرض مشــارك يف املعــرض الثالــث عــرش 

للعــارة يف بينــايل البندقيــة يف العــام 2012م. وأرشف يف ذات العــام، عــىل مؤمتــر 

ــة الكويــت،  ــرأس عــدة مشــاريع يف مدين ــة يف الكويــت” كــا ت “العــارة الحديث

ــة.  ــن األوىل والثاني ــل الحــزام األخــر إىل حديقــة الشــهيد يف املرحلت ــا تحوي منه

يعمــل كاتشــو بشــكل رئيــي يف أوروبــا والخليــج العــريب، ويعيــش متنقــال ما بن 

الربتغــال والواليــات املتحــدة والكويــت. 
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نوره السايح
محاورة

تعمــل رئيســة للشــؤون املعاريــة بــوزارة الثقافــة يف مملكــة البحريــن. عملــت 

ســابقا أســتاذة يف مدرســة البوليتكنيــك الفيدراليــة يف لــوزان يف ســويرس، وأمينــة 

جنــاح البحريــن يف الــدورات الثــالث األخــرية لبينــايل العــارة يف البندقيــة- إيطاليــا.

املحارضة
االستثامر يف الثقافة، موضحة كيف أصبحت ملنطقة الخليج حيوية ثقافية 

خاصة، وكيف ميكن إضافة قيمة لغري املحسوس، وخلق تأثري إيجايب عىل 

االقتصاد وعىل املجتمع

دالل مساعد الساير
محاورة

ــارة يف  ــة الع ــخ ونظري ــوراه يف تاري ــة الدكت ــىل درج ــول ع ــا للحص ــدرس حالي ت

ــا مشــاريع  ــاول أطروحته ــة، وتتن ــات املتحــدة األمريكي ــة بنســلفانيا بالوالي جامع

املســاعدات األمريكيــة للــرشق األوســط بعــد الحــرب. تحمــل دالل مســاعد 

الســاير اإلجــازة الجامعيــة يف العــارة مــن جامعــة الكويــت، ودرجــة املاجســتري 

ــا، وماجســتري يف دراســات  ــة كولومبي ــم العمــراين مــن جامع يف العــارة والتصمي

التصميــم مــع الرتكيــز عــىل العمــران واملســاحات الخارجيــة والبيئــة مــن جامعــة 

ــة بنســلفانيا أيضــا.  ــن جامع ــة العــارة م ــخ ونظري ــارد، وماجســتري يف تاري هارف

نــرشت أعالهــا يف دوريــات وجــالت متخصصــة كثــرية منهــا ميرتوبوليــس والعارة 

الحديثــة يف الكويــت املجلــد الثــاين، ومؤخــرا نــرشت يف مطبوعــة ورشــة “تخطيــط 

ــف 2018( . ــكان” )دار بالغري ــة وامل ــرة والهوي الهج

املحارضة
أحالم طوباوية يف بناء الكويت: من الرمال والطني إىل النجيل والخرسانة
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سلطان سعود القاسمي
محاور

هــو مؤســس بارجيــل مؤسســة للفنــون، وزميــل مختــرب ماساتشوســتس للتقنيــة 

اإلعالمــي. تخــرج ســلطان القاســمي يف الجامعــة األمريكيــة يف باريــس، ويف العــام 

ــة  ــرشق األدىن، بجامع ــات ال ــان لدراس ــوب كفوركي ــز هاغ ــم إىل مرك 2017، انض

ــرشق  ــث قــدم دورة دراســية خاصــة عــن سياســات الفــن يف ال نيويــورك، حي

األوســط. ويعمــل حاليــا يف رســم خريطــة للــرتاث املعــاري الحديــث يف الشــارقة.

املحارضة
تأثري الفراشة للعامرة الحديثة يف الكويت: تجديد أبحاث الرتاث املعامري 

الحديث يف منطقة الخليج

ــق  ــث يف توثي ــن البح ــام م ــد ع ــه بع ــل إلي ــا توص ــمي م ــلطان القاس ــرض س يع

ــات مــن  ــن الســتينيات والثانيني ــة يف الشــارقة، خــالل الفــرتة ب العــارة الحديث

ــايض. ــرن امل الق

الربوفسور عىل عبد الرؤوف
محاور

أســتاذ العــارة والعمــران، ورئيــس قســم األبحــاث والتنميــة والتخطيــط العمــراين، 

ــرؤوف  ــد ال ــور عب ــل الربوفس ــر. يعم ــة- قط ــة يف الدوح ــة التعليمي يف يف املدين

معاريــا ومخططــا عمرانيــا، وهــو مهتــم بالبحــث والتطبيــق املتعلــق بالتصميــم 

الشــامل. عمــل أســتاذا زائــرا يف جامعــة  املعــاري والعمــراين، والتخطيــط 

كاليفورنيــا- بــريكيل بالواليــات املتحــدة األمريكيــة، كــا شــغل منصــب أســتاذ زائــر 

ومنتظــم وباحــث يف عــدد مــن الجامعــات اإلقليميــة والعامليــة، ونــرش مــا يزيــد 

ــب، فضــال  ــب بعــض الكت ــاالت، إىل جان ــة، ومق ــا، ومراجعــات نقدي عــن 90 بحث

عــن مشــاركته ببعــض الفصــول يف عــدد مــن الكتــب. وتــدور اهتاماتــه البحثيــة 

الحاليــة حــول التطــور العمــراين القائــم عــىل املعرفــة، ومــدن الخليــج املعــارصة 

بعــد النفــط، واملتاحــف يف الخليــج، والتصــور العمراين لألحيــاء التاريخيــة، واملعرفة 

ــر  ــس تحري ــرؤوف أيضــا يف مجال واملــدن املبدعــة. كــا يعمــل الربوفســور عبدال

ــرات  ــات واملؤمت ــن الدوري ــدد م ــه لع ــن مراجعات ــال ع ــة فض ــات اكتخصص دوري

العامليــة. قــدم الربوفســور عبدالــرؤوف محــارضات يف أكــر مــن 25 بلــدا.؛ وحصــل 

عــىل عــدد مــن الجوائــز، وتــم اختيــاره عضــوا يف جائــزة التميــز بجامعــة قطــر، 

ــر يف  ــب والبحــث والتطوي ــدرات والتدري ــاء الق ــا رئيســا لوحــدة بن ويعمــل حالي

ــادة مجموعــة العمــران والتخطيــط  ــة، كــا يقــوم أيضــا بقي ــة والبيئ وزارة البلدي

ــاء األخــر. األخــر يف مجلــس قطــر للبن

املحارضة
من الخيام إىل املتاحف: دور املتاحف يف تغيري مدن ومجتمعات 

الرشق األوسط

قصة املتاحف يف الخليج

مناذج املتاحف املختلفة يف مدن الخليج

دور املتاحف يف التطور العمراين املبني عىل املعرفة

املتحف واملدينة واملجتمع: نحو تكامل ديناميي

ــي:  ــر الوطن ــف قط ــالمي ومتح ــن اإلس ــف الف ــدة يف الدوحة؛متح ــف جدي متاح

ــارن ــم مق وتقيي
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أنا باوليني
متحدثة

تشــغل د. آنــا باولينــي منصــب ممثلــة اليونســكو يف دول الخليــج العــريب واليمــن، 

وهــي مديــرة مكتــب الدوحــة منــذ العــام 2013. عملــت أيضــا ممثلــة لليونســكو، 

ــغلت  ــم ش ــي 2009-2007، ث ــن عام ــرتة ب ــتان يف الف ــب أوزبكس ــة ملكت ورئيس

املنصــب ذاتــه الحقــا يف أوزبكســتان. يف العــام 1992م، التحقــت باولينــي باملكتــب 

اإلقليمــي لليونســكو يف عــان كمتخصصــة يف الثقافــة. ويف العــام 1997م، انتقلــت 

ــا  إىل اإلدارة العامــة لليونســكو، وشــغلت عــدة مناصــب يف القطــاع الثقــايف، منه

مســؤولة نشــاطات الــرتاث املتنقلــة، والــرتاث يف مناطــق النــزاع. ويف فــرتة ســابقة، 

شــغلت منصــب مســاعد باحــث يف معهــد العــارة يف البندقيــة، وعملــت بالرتميــم 

يف إيطاليــا، وأجــرت عــدة أبحــاث يف مجــال التأهيــل العمــراين يف العديــد مــن البالد 

العربيــة واألفريقيــة.

حصلــت باولينــي عــىل درجــة املاجســتري يف العــارة والتخطيــط اإلقليمــي 

والعمــراين للــدول الناميــة، وعــىل الدبلــوم يف تنميــة التعــاون، ودرجــة الدكتــوراه يف 

ــا. ــة األرايض وخدماته ــة وهندس ــة العمراني الهندس

ــة  ــس العاملــي للمتاحــف، والرابطــة اإليطالي ــي عضــوة يف املجل ــورة باولين والدكت

للمهندســن املهنيــن، ولهــا العديــد مــن األوراق البحثيــة حــول موضوعــات تراثيــة 

ثقافيــة مختلفــة.

موضوع املحارضة
املحافظة عىل الرتاث، ودور الوكالة العاملية يف املحافظة عىل الرتاث العاملي

الربوفسور ألربيكو بلجيوغوسو
متحدث

يعمــل معاريــا وأســتاذا يف جامعــة بوليتكنيــك يف ميالنــو بإيطاليــا. كان مشــاركا 

فاعــال يف خطــة BBPR  املعاريــة يف العــام 1970م، ومــا ترتــب عليهــا مــن 

ــو. ــا يف ميالن ــم حالي ــوررات، ويقي تط

ــكالت  ــاث، ودرّس مش ــو بأبح ــام بلجيوغوس ــة ق ــه يف الجامع ــرتة عمل ــالل ف وخ

البيئــة العمرانيــة، والتصميــم عــىل نطــاق واســع، وترميــم املبــاين، وإدارة املتاحــف، 

ــب، واملســاكن، واملــدارس. واملكات

نظــم بلجيوغوســو اجتاعــات عامليــة حــول هــذه القضايــا يف إيطاليــا وخارجهــا 

)الكويــت، وفرنســا، وإنجلــرتا، واليابــان، والربازيــل، والواليــات املتحــدة األمريكيــة(، 

كــا أصــدر العديــد مــن الكتــب واملقــاالت.

املحارضة
رؤية العام 1970م ملدينة الكويت

تنــاول عملــه عــدة موضوعــات تتعلــق مبدينــة الكويــت، منهــا عــىل وجــه 

الخصــوص:

• دراسة الخطة العامة ملدينة الكويت

• التخطيــط والخطــة املعاريــة املقرتحــة إلنشــاء الحــي الــذي يضــم مركــز األعال 

والتجــارة يف مدينــة الكويت.

ــاء،  ــم البن ــط نظ ــة، وتخطي ــات البيئي ــد، والدراس ــة، والتجدي ــة التفصيلي • الخط

ــوق. ــة الس ــاين يف منطق ــىل املب ــاظ ع ــد، والحف ــري والقواع املعاي

• تخطيط املساحات العامة، والشارع الجديد، وساحة الصفاة.

• مرشوع تحسن البيئة يف مدينة الكويت.

قامــت بلديــة الكويــت بتنظيــم هــذه املرشوعــات مــع املستشــارين: لــزيل مارتــن، 

ــق  ــم املناط ــة لتنظي ــة العام ــن الخط ــك ضم ــزام، وذل ــر ع ــي، عم ــو ألبين فرانك

ــة التــي أعدهــا كولــن بوكنــان ورشكاه، ومبعــارصة دراســات عــن مدينــة  العمراني

ــال. الكويــت أجراهــا جــورج كانديليــس، وبيــرت وأليســون سميثســون، ورميــا بيتل
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ــة  ــد األول مــن كتــاب »العــارة الحديث بعــد النجــاح الــذي حققــه إصــدار املجل

يف الكويــت« يف العــام 2015م، تقــوم دار اآلثــار اإلســالمية بتدشــن املجلــد الثــاين 

ــة يف الكويــت«،  ــوان: »مقــاالت ومناظــرات ومقابــالت حــول العــارة الحديث بعن

ــايف.  ــكاين الثق ــز االمري ــك يف 8 ديســمرب 2017، يف مرك وذل

يتنــاول املجلــد الثــاين مقابــالت ومقــاالت ومناظــرات حــول العــارة الحديثــة يف 

الكويــت، فضــال عــن نســخ مــن مطبوعــات معــارصة  ملؤلفــن وأســاتذة مســاهمن 

مــن املنطقــة ومــن الخــارج.

ــمرب.  ــن 8 - 10 ديس ــه م ــب ل ــر املصاح ــاب، واملؤمت ــن الكت ــل تدش ــتمر حف يس

وتهــدف هــذه الفعاليــة إىل توســيع نطــاق املعرفــة فيــا يتعلــق بوظيفــة مبــان 

عديــدة يف الكويــت، وبيــان أهميتهــا، والــدور الــذي لعبــه أفــراد ورشكات يف 

ــة. ــة املعاري العملي

والهــدف مــن هــذه الفعاليــة أيضــا هــو ضــم كافــة العنــارص يف ســياق إقليمــي 

وعاملــي أوســع.
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