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Over the last two decades, the Arabian Peninsula has been the subject of critical attention  
regarding the rapid development of art initiatives and institutions, notably blockbuster  
transnational partnerships and attendant labor inequities. Less attention, however, has been given 
to the longer history of modern art in the region and the Peninsula’s artistic practices in  
comparative perspective. This publication brings together scholarly voices from across  
disciplines to consider the various movements, schools, collectives, manifestos, and debates that 
emerged in the countries of the Arabian Peninsula: Bahrain, Kuwait, Oman, Qatar, Saudi Arabia, 
United Arab Emirates, and Yemen throughout the 20th century. Contributions might address the 
following subjects: artists’ monographs, aesthetic debates in the press, artists’ collectives,  
exhibition histories, role of public sculpture, and the contextualization of art movements within 
regional histories. Themes may also consider the international scope of exhibitions and events 
that have molded the Arabian Peninsula into a global art capital. This call for essays welcomes 
scholarly explorations centered on the exchange of art and ideas between Gulf countries and their 
neighbors (e.g, Iran, South Asia, East Africa, and other Arab States) and how those dialogues 
have informed modern art in the Arabian Peninsula. We encourage submissions that consider the 
ways in which studies of modern art in the Arabian Peninsula might challenge conventional  
regional studies of modern Arab art or serve as a catalyst for broader disciplinary concerns with 
decolonizing art history.   

We welcome abstracts for proposals addressing but not limited to the topics listed. Please submit 
a 500-word abstract along with a brief, one-page CV by September 15, 2020. Up to three  
accompanying images may be included in the body of the word document (optional). Abstracts 
should be submitted in MS office format (any recent version). Proposals in both English and 
Arabic will be accepted. Send your abstract to: MAAP@barjeel.com 

The book will be edited by Nada Shabout, Sarah Rogers and Suheyla Takesh. Accepted  
contributions due on June 1, 2021. All essays will undergo a double-blind, peer-review process 
before final acceptance. Papers will be accepted in either English or Arabic and may include up 
to 7 images.  
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دعوة لتقديم األوراق: الفن الحديث في شبه الجزيرة العربية
مجموعة من املقاالت املنشورة بالتعاون مع مؤسسة بارجيل للفنون

(AMCA) "و"جمعية الفن الحديث واملعاصر في العالم العربي وإيران وتركيا 

اســتقطبت شــبه الجــزيــرة الــعربــية خــالل الــعقديــن املــاضــيني اهــتمامــاً واســعاً نــتيجة مــا شهــدتــه مــن تــطور ســريــع لــلمبادرات 
واملــؤســسات الــفنية فــيها، وال ســيما الشــراكــات الــبارزة الــعابــرة للحــدود ومــا نــتج عــنها مــن حــاالت عــدم املــساواة فــي بــيئة 
الــعمل. ومــقابــل هــذا االهــتمام الــواســع؛ كــان هــناك اهــتمام ضــئيل لــألســف بــالــتاريــخ الــعريــق لــلفن الحــديــث فــي املــنطقة، 
واملــمارســات الــفنية املــتميزة فــي شــبه الجــزيــرة الــعربــية. ونــورد هــنا جــملة مــساهــمات فــكريــة مــن جــميع الــتخصصات لــلنظر 
فــي مــختلف الحــركــات واملــدارس والجــماعــات والــبيانــات واملــناقــشات الــفنية الــتي انــبثقت خــالل الــقرن العشــريــن فــي بــلدان 
شــبه الجــزيــرة الــعربــية: البحــريــن، والــكويــت، وســلطنة عــمان، وقــطر، واملــملكة الــعربــية الــسعوديــة، ودولــة اإلمــارات الــعربــية 
املتحـدة، والـيمن. وتـتناول هـذه املـساهـمات مـواضـيع عـديـدة تـشمل: دراسـات الـفنانـني املـتخصصة، واملـناقـشات الـصحفية 
لـلعناصـر الجـمالـية، والجـماعـات الـفنية، واملـسيرة الـتاريـخية لـلمعارض، ودور الـنحت الـعام، وتحـديـد سـياق الحـركـات الـفنية 
فــي إطــار الــتواريــخ اإلقــليمية. كــما تــشمل هــذه املــواضــيع الــنطاق الــدولــي لــلمعارض والــفعالــيات الــتي رســخت مــكانــة شــبه 
الجــزيــرة الــعربــية كــعاصــمة فــنية عــاملــية. مــن جــهة أخــرى، تــرحــب هــذه الــدعــوة لــتقديــم املــقاالت بــاألبــحاث الــعلمية الــتي تــركــز 
عـلى الـحوارات الـفنية والـفكريـة بـني دول الخـليج وجـيرانـها (مـثل إيـران، وجـنوب آسـيا، وشـرق إفـريـقيا، ودول عـربـية أخـرى) 
وكـــيف ســـاهـــمت هـــذه الـــحوارات فـــي إغـــناء عـــناصـــر الـــفن الحـــديـــث فـــي شـــبه الجـــزيـــرة الـــعربـــية. ونـــشجع املـــساهـــمات الـــتي 
تســتكشف الــطرق الــتي تــجعل مــن دراســات الــفن الحــديــث فــي شــبه الجــزيــرة الــعربــية جــديــرة بتحــدي الــدراســات اإلقــليمية 
الـتقليديـة لـلفن الـعربـي الحـديـث، أو املـساهـمة فـي حـفز االهـتمامـات الـتخصصية األوسـع نـطاقـاً فـي مـحاولـة تحـريـر تـاريـخ 

الفن من منظومة االستعمار.

نــرحــب بــملخصات مــقترحــات تــتناول املــواضــيع املــدرجــة، عــلى ســبيل املــثال ال الــحصر. يُــرجــى إرســال مــلخص مــؤلــف مــن 
500 كــلمة، مــع ســيرة ذاتــية ال تــتجاوز الــصفحة الــواحــدة، خــالل مــدة أقــصاهــا 15 سـبتمبر 2020. ويــمكن تــضمني 3 
صــور كحــد أقــصى فــي مســتند نــصي (اخــتياري). ويــجب تــقديــم املــلخصات بــصيغة MS office (أي إصــدار حــديــث). 

MAAP@barjeel.com :وسيتم قبول امللخصات باللغتني اإلنجليزية والعربية. يرجى إرسالها إلى العنوان

لجنة تحرير الكتاب تضم د. ندى الشبوط، د. سارة روجرز وسهيلة طقش. يجب تقديم املساهمات املقبولة بحلول
1 يــونــيو 2021. وســتخضع جــميع املــقاالت ملــراجــعة مــحايــدة مــن قــبل الــنظراء قــبل قــبولــها الــنهائــي. وســيتم قــبول األوراق 

باللغتني اإلنجليزية أو العربية، ويمكن أن تتضمن 7 صور كحٍد أقصى.
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