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، نشاط غري معتاد يف مستشفى األمراض العقلية بربشيد يف املغرب.  احلار   1981يقام يف أوائل صيف
 ن مّتت دعوهتم ملشاركة املرضى حياهتم اليومية ملدة أسبوع.و ن، ومثقفو ن، وكّتاب، وخمرجو رسام

على بيئته   - " زاوية اجلنون" يف مجيع أحناء املغرب  عرف بـ  أو ما ي    -   التجربة، املستشفىستفتح هذه  
نقاشية وفعاليات و املباشرة. حيث مّت رسم اجلدارايت،   تنظيم جلسات  إحياء حفالت موسيقية مع 
.  األوىلكما أ تيح لسكان برشيد حرية زايرة "قلعة اجلنون" للمرة   أخرى، وتغطي الصحافة كل ذلك.

مع  ، تسليط الضوء على ظروف رعاية املرضى يف املستشفى تكمن يف الفكرة الرئيسة وراء هذا احلدث
رغبة قوية يف استقطاب شرائح أخرى من اجملتمع، وخاصة الفنانني، ليكونوا جزءاً من السرد املتعلق  

 .برعاية املرضى
 

. من  1975يزو عبدهللا ابتداء من عام     زيو تعّد هذه التجربة جزءاً من هنج شامل، تبناه الدكتور
( واالهتمام ابلطرق  antipsychiatryخالل االنفتاح على" املمارسات املضادة للطب النفسي" )

أشكااًل    زيو زيو مشروع الدكتوريستخلص    .الشعبية لعالج األمراض العقلية خارج املؤسسة العالجية
، وألسباب خمتلفة، أوقفت هذه الديناميكية . لكن لألسفوطرائق خمتلفة للرعاية النفسية يف املغرب

 .وطواها النسيان الحقاً 
 

الفرتة، يعيد عبد السالم    يف تلكوالبصري    ،املكتوبو من خالل حبث متعمق ملواد األرشيف الشفهي،  
تداخل مع ديناميكيات مجاعية وطنية وأخرى عابرة  زيو زيو تشكيل خيوط اتريخ عائلي م  الدكتور   ابن

للحدود. يستكشف أسئلة حول كيفية إبراز حبث من بني طيات احلميمية العائلية؟ كيف ن بطل هذا  
 النسيان املمنهج؟ وكيف تنشأ ومتوت الديناميكيات اجلماعية؟

 
 

 جزء من مشروع مدرسة الدار البيضاء 
مشروع مشرتك ينطلق من إرث املدرسة العليا للفنون اجلميلة ابلدار  مشروع مدرسة الدار البيضاء، هو 

 .البيضاء وأساليبها الرتبوية املبتكرة واسرتاتيجيات املعارض يف املغرب يف الستينيات
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للفنون، ابلتعاون مع معهد غوته يف   كي دبليو أطلق كل من معهد الشارقة  للفن املعاصر ومؤسسة 
بوكس آند كيوريتينغ" مشروع مدرسة الدار البيضاء. يتضمن املشروع    املغرب، و"ثينك آرت"، و"زمان

إقامات حبثية وبرامج عامة وأرشيفاً رقمياً ومعرضاً متنقاًل لألعمال اجلديدة اليت أجنزها الفنانون املقيمون،  
للفنون    ابإلضافة إىل معرض لألعمال التارخيية للفنانني الذين كانوا على ارتباط أساساً ابملدرسة العليا

 .2024، وستستمر حىت عام 2020اجلميلة ابلدار البيضاء. مت إطالق هذه املبادرة يف 
ثينك آرت يف الدار البيضاء، املغرب،   يرافق هذا الربانمج العام اإلقامة البحثية لعبد السالم زيو زيو يف

وامليداين، والذي  . جيّسد الربانمج عالمة فارقة يف عمله البحثي  2021إىل مايو    2020من أكتوبر  
يساهم يف حتقيق مستمر يف األرشيفات العائلية والعامة من مستشفى برشيد لألمراض النفسية يف املغرب  

 .وممارساته العالجية املتقدمة يف املساحة اليت يتقاطع فيها الفن مع الطب النفسي
 
 

 استوديو مفتوح 
 2021يونيو  3اخلميس،  –مايو  31االثنني، 
    مساءً  7:00 -  1:00

 
 2021يونيو  4اجلمعة، 
 صباحاً  1:00 - 10:00

 
 تركيب األرشيف  : 81برشيد 

يكشف تركيب األرشيف هذا عن خمتلف خطوات البحث يف جتربة مجاعية تتعلق برعاية الصحة النفسية 
املغرب بني عامي   النور بفضل حوار متواصل مع الفنانني  .1986و    1975يف  العمل  رأى هذا 

من  سعيد رامي، يوسف الفتوحي، نورالدين الزراف، وأعضاء    ،والباحثني، أمحد كرموين، إميان الزوبعي
  Démissionnaires du Brunchجمموعة 

إىل الدخول  يقتصر  هبا،  املعمول  السالمة  ومتطلبات  بوابء كوروان  املتعلقة  الصحية  الظرفية   بسبب 
على عشرة أشخاص يف املرة الواحدة. سنبذل قصارى جهدان الستيعاب اجلميع،  "االستديو املفتوح"
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بريد   إرسال  يرجى  مسبقاً،  التسجيل  يف  ترغبون  إذا كنتم  االجتماعي.  التباعد  تدابري  مع  يتوافق  مبا 
مع حتديد اتريخ وتوقيت     info@schoolofcasablanca.com إلكرتوين إلينا عرب  

 .زايرتكم
 
 

 نرتنت استوديو عرب اإل
 ،2021يونيو  1الثالاثء 

 مساء بتوقيت املغرب. 5:00-7:00 
 

على منصة "زووم"/ ليشارك نتائج إقامته البحثية اليت استمرت   يقام عرض تقدميي لعبد السالم زيو زيو
     ستة أشهر، تليه جلسة نقاشية مع القيمني والزمالء والشركاء يف برانمج "مدرسة الدار البيضاء".

 إبدارة سلمى حللو 
 سيكون العرض التقدميي ابللغة الفرنسية مع ترمجة فورية إىل اإلجنليزية.

  .يل الحقاسيتم حتديد رابط التسج
 
 

 استوديو مغلق  
 /الطب النفسي 2021يونيو  4اجلمعة، 
 مساء  6:00- 12:00

 " يف ضوء املمارسات الطبية النفسية الراهنة36مقاربة جتربة "اجلناح 
يف الدار البيضاء، يسعى هذا اللقاء إىل    1975" يف  36اجلناح  انطالقا  من جتربة عالجية مبتكرة بـ"

مناقشة األشكال املختلفة للرعاية الصحية العقلية يف املغرب املعاصر.  حيضرف فيه خمتلبف األطراف  
 من ممارسني فنيني وابحثني وأطباء نفسيني ملناقشة األساليب الراهنة للرعاية النفسية. 
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 الفن والطب النفسي/  2021يونيو  5السبت 
 مساءً  8:00 -ظهراً   1:00

 الزمن اجلميل؟
يقام غداء وجلسة نقاشية مع الفنانني املشاركني يف جتربة برشيد، برفقة طوين مرايين والدكتور زيو زيو  

 عبد هللا، يتبعها حوار مع املدعوين )فنانني مغاربة أطباء نفسيني وابحثني(. 
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