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 مقدمة 

 
أول متحف معاصر يتم  على تأسيسه. ويعتبر هذا االنجاز 52يحتفل متحف البحرين الوطني الذكرى 

يطل على البحر ويسحر عيون زواره وعشاقه، من قبل تشييده في المنطقة برمتها في مكان خالب 

 أشهر مهندسي المتاحف والمعالم األثرية الدنماركيين، وهي شركة " كروهن وهارتفيغ راسموسن". 

 

إعادة تطوير المتحف والرواق، العديد من المشاريع االقليمية والدولية المتعلقة بوسيناقش المؤتمر 

والذي من شأنه أن يُشكل منطلقا لبحث كافة السبل والوسائل للقيام بعمليات إعادة التطوير الضرورية 

ألروقة العرض الدائمة لمتحف البحرين الوطني. كما تهدف ورش العمل المتخصصة  للمؤتمر 

داعي للمعارض واستخدام مبتكر واستنباط تصميم اب الكتشاف طرق جديدة لعرض اللقي األثرية،

لفضاء المتحف. كما سيسعى القائمون على هذه الورش إلى  التفكير في استغالل وسائل االعالم 

والتكنولوجيا الحديثة لتحسين عملية شرح وتفسير المجموعة األثرية التي يزخر بها المتحف، 

 ضة. التفاعل واالهتمام لدى الزوار مع المادة المعروعملية  وتحسين 

 

كما يجب وضع عملية إعادة تطوير متحف البحرين الوطني في سياق التحول الجذري والعميق الذي 

تشهده مختلف المتاحف والبيوت التراثية في منطقة الخليج التي تعرف تطورات  وتحوالت عمالقة 

على دعم للمواقع األثرية الواحد بعد اآلخر. وترتكز هذه النظرة  متسارع تدشين اتترجمته عملي

الحكومات للرؤية الكبرى التي تعكسها " مدن المستقبل العربية"، على الرغم من عدم تحديد مالمح 

 التأثيرات واآلثار المترتبة عنها. 

 

وسيجمع المؤتمر ثلة من المختصين واألكاديميين المحليين واالقليمين والدوليين فير مجال المتاحف  

ن الطرق االبداعية  وأحسن الممارسات والسياسات المتعلقة إلحياء هذه الذكرى والذين سيناقشو

بتطوير وتنفيذ عروض متحفية دائمة في منطقة الخليج، والتشارك فيما بينهم فيما يتعلق بهذه الطرق 

 عرض ممتاز في متحف أثري. المبتكرة إلدارة 

 
 متحف البحرين الوطني

 
يرحمه  ،ن سلمان آل خليفة األمير الراحلفتتح صاحب السمو الشيخ عيسى با 5811ديسمبر  52في  

. ومثل مبني المتحف الذي أشرف على تصميمه وهندسته متحف البحرين الوطني الجديد ، رسميا هللا

أحد أفخم وأفضل المتاحف في منطقة الخليج العربي في تلك  ،كل من " كروهن و هارتفيغ " للهندسة

عامل جذب رائع إضافة إلى طابعه   مما يشكل بحر موقعه الذي يطل على البويتميز أيضا  الفترة. 

ويتميز المعاصر الزاخر بواجهات الحجر الجيري األبيض واألفنية المزينة بالتماثيل المعاصرة. 

الفضاء الداخلي للمتحف بالتنوع والتصميم المبتكر لمختلف أروقته واإلضاءة الجميلة التي تزيد 

 روضاته المتنوعة. تضفي مزيدا من البريق واإلشعاع على مع
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تعرض قاعات العرض القطع االثرية التي اكتشفت في المواقع األثرية العديدة في البحرين والتي  كما

  .من تاريخ البحرين اعام 0666ثرية تلك المجموعة األ ، وتغطيتشهد على تاريخ الجزيرة الطويل

ضاء عرض مخصص ألعمال باإلضافة لهذا القسم التاريخي الموجود في المتحف، يوجد أيضا ف

 أشهر الفنانين البحرينيين.

 

سنة دورا جوهريا في الحفاظ على التراث والثقافة  52ولقد لعب متحف البحرين الوطني على مدى 

في البحرين ومثل مركزا للنهوض والترويج لتراث المملكة وتطوير الفنون بصفة عامة. كما 

من المعارض الدولية التي كانت قبلة الزوار  استضافت  قاعات العرض المؤقتة مجموعة متنوعة

 المحليين واألجانب الذين جاؤوا من كل حدب وصوب لزيارتها واالطالع عليها. 

 

 

 المتحدثون والمشرفون على ورش العمل

 

 ،  شركة بسمجي وبيلنسكي للهندسة، جونيه، لبنان.، دكتوراه دولة، مديرالسيد مروان بسمجي

 س، وسينغرافي، فرنسا.، مهندالسيد ديدييه بلين

 فتوح، دكتوراه دولة، مستشار متاحف، وزارة الثقافة، البحرين. -السيدة نادين بكسمتي

 السيد منير بوشناقي، مدير مركز التراث العالمي في الدول العربية التابع لمنظمة اليونسكو، البحرين.

 امل المحدودة، بريطانيا.السيد ماثيو كاسي، دكتوراه دولة، مدير تنفيذي، شركة  الذكاء الش

السيد غوردن دافيس، دكتوراه دولة، مستشار متحف البحرين الوطني السابق، الواليات المتحدة 

 األمريكية. 

 السيد إيريك دلبون، مدير متحف العالم العربي، باريس فرنسا.

 . لوفتيس، دكتوراه دولة، نيويورك، الواليات المتحدة األمريكية-السيدة باميال ارسكين

السيد كارن اكسيل، دكتوراه دولة، محاضر متخصص في دراسات المتاحف بكلية جامعة لندن فرع 

 الدوحة، قطر.

 السيد رشاد فرج، مدير، متحف البحرين الوطني، البحرين.

 السيد ستيفن فيبر، دكتوراه دولة، مدير مؤسسة ستيفن فيبر المحدودة، مانشستر، بريطانيا. 

 متحف المعادن بيروت، لبنان. ي حكيميان، مدير متحف بيروت الوطني السابق، أمينالسيدة سوز

 السيد كنود هولشر، أستاذ، مدير في شركة هولشر للتصميم، كوبنهاغن، الدنمرك. 

 السيدة آن جفرينو،  عضو في فريق العمل الفني لمؤسسة، "قنديل البحر"، باريس، فرنسا. 

 ولة، مستشار آثار، وزارة الثقافة، البحرين. دكتوراه د السيد بيير لُمبار،

 بنكت، لينز" النمسا. -السيدة دوريس بران، دكتوراه دولة، مديرة في مؤسسة " بران

 ويمبرغر" فيينا، النمسا. &السيد كريستيان راب، دكتوراه دولة، مدير في مؤسسة " راب 

 نيا.، بريطاlightbox, Wokingالسيدة مارلين سكوت، مدير في مؤسسة 

 عضو في فريق العمل الفني لمؤسسة، "قنديل البحر"، باريس، فرنسا.السيد شانيل ِسيغان، 

 السيدة سلمى توماس، مستشار أول، واشنطن، الواليات المتحدة األمريكية. 

 السيد كالوس وهلرت، مدير في شركة " وهلرت للهندسة"، كوبنهاغن، الدنمرك.

 وهلرت للهندسة"، كوبنهاغن، الدنمرك. السيد نيلس فرييس، مهندس في شركة "
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   اللجنة المشرفة على المحاضرات 
 

مؤتمرات، معهد المتاحف، المؤسسات الثقافية وال -كرستيان والتل، مدير أجندة الثقافةالسيد 

 غالغفورت، النمسا.

 األمريكية.  السيدة سوزن كوك، دكتوراه دولة، أكاديمية مستقلة وخبيرة الفن القديم، الواليات المتحدة

 

 لغة التخاطب في المؤتمر
 

 االنجليزية 
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 البرنامج

 
 5122ديسمبر  25الخميس  

 الوصول والتسجيل  صباحا 8066-80:6

 صباحا  80:6-56066

 

 

 

 

 

 كلمة البداية

56066-560:6 

 ترحيب وتقديم

 

 وزيرة الثقافة ، سمو الشيخة مي بنت محمد آل خليفة

 ، مدير، متحف البحرين الوطنيرشاد فرج

، مدير مركز التراث العالمي بالمنطقة العربية التابع منير بوشناقي

 لمنظمة اليونسكو، 

 ، مهندس متحف البحرين الوطني.كنود هولشراألستاذ 

 20 الدورة األولى 560:6-55056

وضع متحف البحرين الوطني في السياق. تطورات المتاحف في  -

 الخليج العربي.منطقة 

المتاحف، الحداثة واألهداف0 نقاش حول اآلثار الثقافية في منطقة  -

 كارن اكسيلالخليج العربي، 

ارسكين  باميالمتاحف في السياق0 تواصل " المكان" في المعارض،  -

  لوفتيس

 

 تأمالت ونقاشات  55056-550:6

 استراحة  لشرب قهوة 550:6-55066

 50لثانية الدورة ا 55066-5:052

 طرق العرض االبداعية وإعادة التفكير في المعارض الدائمة -

  إريك دلبونتوضع العالم العربي في متحف0 التحدي،  -

 مفاهيم لبلورة وتجديد المعارض الدائمة، غوردن دافيس. -

" ما هو الجديد ؟" تقييم العرض المتحفي الجديد في المملكة  -

 ،مارلين سكوتالمتحدة، 

 أمالت ونقاشاتت 5:0:6 -5:052

 غداء  24:42 -22:21

 : 2ة لثالدورة الثا 54042-50066

استخدام التكنولوجيا الحديثة؛ العروض التفاعلية والمتعددة  -

سلمى سنة،  52الوسائط، وسائل االعالم في المتحف0 تاريخ 

 توماس 

أمين المتحف0 كيف سيغير المستقبل الرقمي المعارض لألبد،  -

 ستيفن فيبر،
تفكير في عملية العرض في المتاحف0 متحف معادن إعادة ال -
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 سوزي حكيميان، في بيروت

-  

 تأمالت ونقاشات 50052 -50066

 استراحة  لشرب قهوة 50052-500:6

 : 4لرابعةالدورة ا 52056-51066

والمواقع التراثية في البحرين0 مقاربة هندسية  احفتالم -

 وتصميمية

كالوس وهلرت دسية، التراث األثري في البحرين0 مقاربة هن -

 ونيلس فريس

عود على بدء0 مركز زوار معابد باربار وشجرة الحياة،  -

  مروان بسمجي
 

 مأدبة عشاء رسمية تنظمها وزارة الثقافة 55:11 -51:11

 

 5122ديسمبر  22الجمعة 

 

عملية إعادة تصميم العروض مع نادين  -متحف البحرين الوطني 550:6 -56066

 لومبار، وديدييه بالن فتوح وبيير -بكسمتي

 غداء  550:6-5:0:6

 زيارة ميدانية ودراسية لمتاحف البحرين والمواقع األثرية 51066 -5:0:6

 قلعة البحرين/متحف القلعة -

 مدافن فترة دلمون وتايلوس -

 متحف بيت القرآن -

 قلعة الرفاع ) مع آن جفرينو وشانيل سيغان( -

 زارة الثقافةمأدبة عشاء رسمية تنظمها و 55:11 -51:11

 

 

 5122ديسمبر  24 سبتال
 :2ورشة العمل رقم  56066-550:6 

 

" العودة للواقع"؛ عرض لمشروع حول مارلين سكوت وماثيو كاسي: 

 الواقع الُمعزز مع جامعة "صاِري"

 

 :5ورشة العمل رقم 

 0 المتحف الترفيهي، مفاهيم مندمجة لمعارض تفاعلية" كريسيان راب
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 ورشة العمل  أمالت ونقاشاتت  55066-550:6

 :2ورشة العمل رقم  

 

دليل   –من الحلم للواقع  -استخدام جميع الحواس "دوريس بران 

  تحقيق النجاح خطوة بخطوة" 

 تأمالت ونقاشات ورشة العمل 52066 -500:6

 مأدبة عشاء رسمية تنظمها وزارة الثقافة 55:11 -51:11

 

 5122ديسمبر،  22األحد 

 لتأسيس المتحف الوطني  52احتفاالت ذكرى  22:11-20:11

  

  

 


