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ينطلــق مهرجــان ســين لفــن الفيديــو واالأداء فــي دورتــه الخامســة مــا بيــن ١٢-١5 حزيــران، وســُتعرض االأعمــال 

المشــاركة فــي فعاليــات وجــوالت فنيــة تقــع فــي أربــع مــدن فلســطينية تشــمل القــدس، وغــزة، وبيــت لحــم، 

ــى  ــور إل ــوة الجمه ــام، ودع ــاء الع ــاف الفض ــى استكش ــا إل ــنة بدعوته ــذه الس ــروض ه ــز ع ورام هللا. وتتمي

ــات مختلفــة تنظــم فــي الفضــاء العــام. المشــاركة فــي فعالي

ســيتضمن المهرجــان عروضــاً فنيــة غنيــة ومتنوعــة لفنانيــن عالمييــن ومحلييــن. وينعقــد مهرجــان ســين هــذه 

الســنة بمشــاركة وتنظيــم كل مــن المؤسســات التاليــة: مؤسســة عبــد المحســن القطــان، معهــد جوتــه االألمانــي، 

مؤسســة إنســتانت فيديــو، حــوش الفــن الفلســطيني، كليــة دار الكلمــة الجامعيــة للفنــون والثقافــة، مجموعــة 

ــار  ــز رواق للمعم ــة رام هللا، مرك ــي، بلدي ــكاكيني الثقاف ــل الس ــز خلي ــر، مرك ــن المعاص ــبابيك للف ــاء، ش التق

الشــعبي، متحــف جامعــة بيرزيــت.

تأســس مهرجــان ســين العــام ٢009 مــن قبــل مجموعــة مــن المؤسســات العاملــة فــي الحقــل الثقافــي والفنــي من 

أجــل خلــق فضــاءات للعــرض والبحــث فــي ممارســات فنــون الفيديــو واالأداء، وتشــجيع خلــق أشــكال جديــدة 

مــن الرؤيــة والتفاعــل.  كمــا تعنــى صيغتــه المبنيــة علــى التعــاون مــا بيــن المؤسســات الشــريكة، بخلــق أشــكال 

جديــدة مــن العمــل الثقافــي والفنــي الجماعــي، تحــاول أن تتحــدى العوائــق الجغرافيــة والسياســية، وتســعى 

إلــى أن توســع مــن دائــرة المهرجــان الجغرافيــة والجمهوريــة وعرضــه فــي أماكــن مختلفــة فــي فلســطين.  وهــي 

تؤمــن بضــرورة أن يظــل المجتمــع الفلســطيني جــزءاً مــن الحــوار والممارســات الفنيــة المعاصــرة فــي العالــم، 

مــن خــالل عــرض أعمــال لفنانيــن عالمييــن وفنانيــن محلييــن يتفاعلــون ويتحــاورون ويشــتبكون ويغيــرون مــن 

الممارســات الفنيــة والبصريــة.

مهرجان سين لفن الفيديو واألداء ٢٠١٧



الــــــــــــــقــــــــــــــدس
 ٢١:٠٠

 إبحار )جولة(

 القدس في الظالم )١50 دقيقة( 

 نقطة االلتقاء: حوش الفن الفلسطيني-الحوش، 

 ٧ شارع الزهراء، القدس

ي »إبحار« الرجاء ارسال اسمك الكامل 
 للتسجيل �ف

thomas.scheele@goethe.de :ورقمك هاتفك عىل

٩:٣٠
 إبحار )جولة(

 القدس في الصباح )١٢0 دقيقة( 

نقطة االلتقاء: حوش الفن 

 الفلسطيني-الحوش، 

 ٧ شارع الزهراء، القدس

 

 ٢١:٣٠
 استذكار/استعادة ل كمال جعفري

 ٧0 دقيقة، ٢0١5 

 مركز يبوس الثقافي، ١0 شارع الزهراء، القدس

تنظيم: مؤسسة عبد المحسن القطان ومركز 

يبوس الثقافي 

 ٢٢:٣٠
 أحفوريّات الرّغبة: 

خلخلة الّصروح

سياحة داخلّية ٢ ل مها مأمون

ساحة بياالرا، البلدة القديمة، جبع

تنظيم:مركز خليل السكاكيني 

الثقافي وبالتعاون مركز رواق 

للمعمار الشعبي 

سيغادر الباص من رواق الساعة 

٢١:٣٠



إبحار )جولة(
مداخلة في الفضاء العام 

سيباستيان كواك، كالوديوس هاوسل، مكوك، داِكن

تنظيم: معهد جوته-رام هللا بالتعاون مع حوش الفن الفلسطيني-الحوش 

ــن  ــي يتضم ــي تفاعل ــرض أدائ ــوش بع ــطيني -الح ــن الفلس ــوش الف ــه-رام هللا وح ــد جوت ــن معه ــارك كل م يش

جولــة حــرة مصممــة مــن قبــل مصممــي االألعــاب سيباســتيان كــواك وكالوديــوس هاوســل. فــي الجولــة يتحــرك 

ــة  ــدف حرك ــيقى التصويرية.ه ــس الموس ــتمعون لنف ــماعات ويس ــون الس ــم يضع ــا وه ــاس مع ــن الن ــد م حش

ــادة المجموعــة لفتــرات قصيــرة. تســمح  المجموعــة غيــر معروف-مجــرد إبحــار، ويتنــاوب المشــاركون علــى قي

ــا فــي الفضــاء  ــة للمشــاركين أن يختبــروا المدينــة مــن منظــور جديــد لتكشــف لهــم عــن لحظــات وزواي الجول

العــام قــد تكــون غيــر مهمــة أو مرئيــة للمشــاة مــن حولهــم. 

ــة لهــذه الجــوالت بشــكل خــاص مــن قبــل مجموعــة مــن الديجــي الناشــئين  تــم تأليــف الموســيقى التصويري

ــة الفلســطينية. لكتروني ــي صــوت مــن ســاحة الموســيقى االإ وفنان

 thomas.scheele@goethe.de :للتسجيل في الجوالت، الرجاء ارسال اسمك الكامل ورقم هاتفك على

الرجاء إحضار هاتفك الذكي وسماعات جيدة إلى الجولة. 

 استذكار/استعادة
 كمال جعفري

يأخذنــا فيلــم كمــال الجعفــري فــي رحلــٍة بصريــٍة حــول يافــا؛ مــن خــالل أرشــيٍف صــوريٍّ  نــادٍر يُصــّور كلَّ بيــٍت 

وكلَّ شــارٍع وكلَّ  ُدّوار. الفيلــم عبــارة عــن ذاكــرة بصريــة لمدينــة، وســكانها، وأهلهــا.



بــــــيـــــت لـــــحـــــم
الصدفة

دار الكلمة الجامعية للفنون والثقافة

عالج

إبراهيم أنطون حنضل 

فيلم، ٢:3٧ دقيقة، ٢0١٧ 

ُخروج 

آالء الداية

فيلم تجريبي، 3 دقائق، ٢0١٧ 

مضغ وبصق 

بلقيس عثمان

فيديو، 40:١، ٢0١٧ 

العقدة 

رجاء البربراوي 

فيلم تجريبي، دقيقتان، ٢0١٧ 

دفتر تلوين 

رنا أبو شخيدم 

فيلم تجريبي، دقيقة واحدة، ٢0١٧ 

جاري التحميل

شيماء عواودة ونورين قاعود

فيلم تجريبي، 3 دقائق، ٢0١٧ 

كل شيء ول شيء

عالء عطوان 

فيديو، ١:30 دقيقة، ٢0١٧

َدف  الصُّ

فارفارا عبد الرازق 

فيلم تجريبي، 6 دقائق، ٢0١٧ 

جنون خفيف

لؤي عّواد 

فيلم تجريبي، 3 دقائق، ٢0١٧

َوْهم 

مارك أعميا 

فيديو، ١:4٧ دقيقة، ٢0١٧

١١:٠٠ - ١٥:٠٠



الصدفة 
مجموعة أفالم فيديو

تنظيم: كلية دار الكلمة الجامعية للفنون والثقافة

تقدم كلية دار الكلمة الجامعية للفنون والثقافة مجموعًة متنوعًة من االأفالم القصيرة التجريبية وأفالم فيديو 

لكترونية أو  )آرت( الُمنَتجة من طالبها، تحت عنوان الصدفة. وهي تستكشف مفهوم الصدفة البصرية أو االإ

المفاهيمية؛ وتسمح لها بأن تأُخذ العمل إلى أماكن لم تكن ُمتوقعًة في البداية. 

عالج
إبراهيم أنطون حنضل 

يُعالج الفيلم الشعور بالوحدة والترقب واالنتظار، ويُصّور اللحظات التي تتغير فيها الحياة من دون تفسيٍر 

وكيف يتفاعل الناس مع هذه التغيُّرات.  يرغب الفيلم في دعوتنا إلى عدم االستسالم؛ الأّن الحياة ال تتوقف 

عند شيٍء واحد.

ُخروج 
آالء الداية

ــدادها  ــال: انش ــرة مامي ــاه مقب ــعورها تج ــن ش ــر ع ــٍة للتعبي ــٍة فني ــاد لغ ــم إيج ــذا الفيل ــي ه ــة ف ــاول الفنان تح

للذهــاب هنــا، والشــعور بالضيــق الــذي يصيبهــا فــي المــكان، والتغيــرات التــي ألمــت بالمقبــرة بعــد أن نبــش 

َر فيلمــاً وثائقيــاً  لهــا إلــى حدائــق عامــة.  جربــت الفنانــة فــي البدايــة أْن تُصــوِّ ســرائيلي القبــور وحوَّ االحتــالل االإ

لــم تشــعر بالرضــى عنــه.  تُحــاول المخرجــة أن تســتعمل االأداة )الكاميــرا(، التــي عجــزت فــي الرصــد الوثائقــي 

لعالقتهــا مــع مقبــرة ماميــال، لتســتخدمها فــي استكشــاف معنــى الدفــن والســينما والتغييــب لمــا هــو غائــب 

ومدفــون، فتحــاول أن تدفــن الكاميــرا، أو أن تضــع التــراب والــورود علــى العدســة. 

مضغ وبصق 
بلقيس عثمان

صراٌع دائٌم ال نهاية له، يتحول إلى حرب المضغ والبصق لكالٍم غير منطوٍق بطريقٍة ُمستفزٍة لكل القيود 

وعنفوانية )عنف( هذا المجتمع. 

العقدة 
رجاء البربراوي

فيديو قصير يُعّبر عن حالة التأقلم مع ما نكرهه والخمول العاطفي الذي يُصيبنا أثناء عملية التأقلم.



دفتر تلوين 
رنا أبو شخيدم

نني من أْن أرى العالم بعيوٍن جديدة، وكان  في هذا الفيلم، أضفُت ستارًة ونسيجاً أمام عدسة الكاميرا، ما مكَّ

من المهمِّ بالنسبة إليَّ إعطاُء كلِّ لقطٍة لونها المناسب. 

جاري التحميل
شيماء عواودة ونورين قاعود

ٍر وُممثَّل.   ٍل وُمتصوَّ ل إلى ُمتخيَّ عين الكاميرا هي من ترجمة مفهوم الجاذبية، فالماديُّ والُمدَرك والملموس تتحوَّ

نرى ذات االأشياء، لكّن العين التي ترى تختلف، قوة الجاذبية للمكان واالأشخاص واالأشياء هي التي تحدد، لكّن 

االأرض ما زالت هي االأقوى في جذبها لنا، ولم تسمح لنا حتى االآن بالطيران.

كل شيء وال شيء
عالء عطوان

فيديو قصير يعبر عن حالة التأقلم مع ما نكرهه والخمول العاطفي الذي يُصيبنا أثناء عملية التأقلم.

َدف  الصُّ
فارفارا عبد الرازق 

صدفة واحدة قد تؤدي إلى تغيير حياتك كاملة، أو صدفة واحدة قد تُنهي حياًة، أو تنشئ حياًة أُخرى.

جنون خفيف
لؤي عّواد 

جنون خفيف فيلم تجريبي يتكلم عن فتى؛ كلما لمس المرآة يرى عالماً مختلفاً يتشكل من خياالته ومن الذكريات 

الموجودة في عقله. 

َوْهم 
مارك أعميا 

لطالما ألصقنا المعاني على أشكاٍل وتصرفاٍت، لكن ليس بالضرورة أن يُمثل الشكل ذلك المعنى، ولطالما 

اختلفت المعاني من مكاٍن إلى آخر.  لكن، هل هناك ضرورٌة من خلِق معنى ولصقه على كلِّ شيٍء نراه؟ يبحث 

الفيديو في العالقة بين الشكل والمعنى، والممكنات التي تخرج من انكسار المعنى أو الشكل.



غــــــــــــزة
٢١:٣٠ - ٢٣:٠٠

الحياة في غزة

مجموعة أفالم فيديو

محترف شبابيك للفن المعاصر - غزة

١١:٠٠ - ١٥:٠٠
تلفزيون إشاعة 

عمل فيديو تركيبي/ بث مباشر

مركز الطفل - غزة، مؤسسة عبد المحسن قطان

لمزيد من المعلومات انظر رام هللا

٢١:٣٠ - ٢٣:٠٠
الحياة في غزة

مجموعة أفالم فيديو وجاليري التقاء - غزة



مقصلة 
إبراهيم عويلي

أُفّكر كثيرا في الشخص الذي يقطع عنا الكهرباء.  َمن هو؟ 

ورد 
باسل المقوسي 

عن الخوف والهروب منه ومحاولة مواجهته. 

مسارات مستحيلة
حازم حرب

سرائيلية. وعلى الرغم من أنه منذ ذلك الوقت لم  في العام ١99٨ افُتتح مطار غزة، وعام ٢00١ دمرته القوات االإ
تُقلع طائرة أو تهبط أُخرى في المطار، ظل طاقم المطار يعمل في قسم التذاكر والحقائب حتى العام ٢006 

على أمل أن يُعاد فتحه. االآن كل شيء في غزة يشير إلى السجن وإلى الحدود.

شمعٌة واحدٌة تكفي 
خالد منصور عيسى 

يتطرق هذا العمل إلى أزمة الكهرباء في غزة ومدى تأثيرها على جميع مناحي الحياة، ِلُتجبر الجميع على أن 
يجدوا طرقاً للتكيُّف، ُمؤثرًة بذلك على كل شيء، حتى على العالقات الحميمية.

الحياة في غزة
مجموعة أفالم فيديو

القيِّمون: شريف سرحان ورائد عيسى 

بتنظيم محترف شبابيك وجاليري التقاء

َمين شريف سرحان ورائد عيسى وبتنظيِم محترف  يقدم معرض الحياة في غزة، بإشراف الَقيِّ
شبابيك للفن المعاصر وجاليري التقاء، عروضاً الأعمال فيديو آرت، تتناول تناقضات الحياة في 

غزة، وما يتعرض له الفلسطيني في حياته اليومية وتأثير ذلك على الحياة الَمعيشة.



ضوء الجنة 
رائد عيسى 

ة كنوٍع من الترفيه، وتعويضاً عن انقطاع الكهرباء المستمر  يلجأ االأطفال في غزة إلى االألعاب الُمضيئة والُمِشعَّ
الذي يعاني منه القطاع.  ويصور الفيديو هذه االأضواء التي تخرج من العتمة غيَر قادرٍة على أن تُنير شيئاً، لكنها 

تُشعُّ في الليل، وتمالأ ساحة »الجندي المجهول« في غزة. 

األطفال يلعبون الترامبولين
سهيل سالم 

من العصر وحتى حلول الظالم، يلعب االأطفال الترامبولين من دون توقف.  ويُصّور العمل أطفاالً ال يعرفون 
بعضهم البعض وهم يلعبون الترامبولين من دون شعوٍر بالوقت من حولهم.  ويستكشف العمل معنى أن 

تكون مستغرقاً في شيء، وعالقة ذلك بالوقت وبفكرة الجماعة. 

USP ينفرتر 
شريف سرحان 

هذا الجهاز الصغير الذي أصبح جزءاً ُمهماً في حياتنا اليومية، إذ أصبح اعتمادنا عليه أكثر من أيِّ جهاٍز آخر، 
َل هذا الجهاز أكثر من الطاقة  كما أصبح مصدرَنا في الضوء وأشياء أُخرى.  وبالرغم من ذلك، ال يمكن أن يتحمَّ

َم تبعاً لها، وال يعيش هذا الجهاز طويالً.  التي ُصمِّ

الكهرباء
ماجد شال 

عشر سنوات وقطاع غزة يعيش في عتمٍة مستمرٍة، ما أثّر على جميع مناحي الحياة، حتى أصبحت الحياة هنا 
شبه مستحيلة.

طرحة 
مجدل نتيل

يســعى العمــل إلــى التركيــز والتعامــل مــع الــدالالت اللغويــة المنبثقــة مــن مصطلــح »طرحــة« المرتبــط باللــون 
االأبيــض، وذلــك بإعــادة المصطلــح إلــى فعلــه االأصلــي، وطــرح كل مــا هــو مؤنــث بصريــاً مــن هــذا البيــاض، أو 

مــن خــالل َقــصِّ عناصــر مؤنثــٍة مــن االأبيــض وإعادتهــا إلــى الفيديــو بتقنيــة االأنميشــن.



مطاردة بالتحكم 
محمد أبو سل

تالحــق الكاميــرا لعبــة أطفــال )ســيارة( يتــم التحكــم بهــا عــن بُعــد.  فــي الفيديــو، تطــارد الســيارة طفلــًة وهــي 
تركــض داخــل منزلهــا.  ويحاكــي العمــل فكــرة ألعــاب الفيديــو، ويتأمــل فــي فكــرة المطــاردة واللعــب مــن خــالل 

وضعهــا فــي ســياٍق واقعــّي. 

ضوء من غزة 
محمد حرب 

يعمل الفنان على الضوء والعتمة وما بينهما، ليستكشف مفهوم الوقت والزمن والحياة كما أصبحت تحت ظلِّ 
جدوٍل كهربائيٍّ يختزل الحياة إلى ست ساعات أو أقل في اليوم. 

عالقة غير متوازنة 
محمد الكرنز 

ماذا يعني أن نخسر ضروريات الحياة؟ أن نفقد االأساسيات التي تعودنا عليها؟ تثير مشكلة الكهرباء في غزة هذه 
االأسئلة، وتدفعنا إلى أن نواجه إمكانية أن نتخيل الحياة بواقٍع مختلٍف تماماً.  يأتي العمل من شعور الفنان بأنه 

َل الحياة من دون كهرباء، بالرغم من كل محاوالت التأقلم مع هذا الواقع.   ال يستطيع تحمُّ

موعد
مي مراد 

»موعد« ليس مجرد موعد، ليس شيئاً ما فقط، التفاصيل اليومية، ليس مشكلة الكهرباء فقط، عن ارتباك الوقت 
فينا وعن كل شيء.

حركة، صنم
نبيل أبو غنيمة

يطرح الفنان في هذا العمل موضوع الكهرباء بشكٍل فانتازيٍّ وُمستوحى من لعبة )حركة، صنم( التي يلعبها 
أطفال غزة.  تتنقل اللقطات بين الحالتين بشكٍل ُمفاجئ، ما بين حركة االأطفال بشكٍل َمِرٍح وُمباَلٍغ فيه واللحظة 

التي يقفون فيها كصنم.  ويحاول العمل أن يشير إلى موضوع الكهرباء واالنتظار الذي يرافقها من خالل 
الرقص والحركة واللعب واللقطات السريعة. 



رام هللا

١١:٠٠ - ١٥:٠٠
كل القوة للمخيلة الشعرية!  

 أعمال فيديو 

متحف جامعة بيرزيت 

٢١:٣٠ - ٢٣:٠٠ 
تلفزيون إشاعة 

عمل فيديو تركيبي- بث مباشر

المسرح الخارجي/ مبنى المحكمة 

العثمانية، ٢5 شارع عيسى زياده، 

البلدة القديمة

٢١:٣٠ - ٢٣:٠٠ 
 استذكار/استعادة ل كمال جعفري

 ٧0 دقيقة، ٢0١5 

المسرح البلدي/ دار بلدية رام هللا

4 شارع عيسى زياده، مركز المدينة

تنظيم: بلدية رام هللا ومؤسسة عبد المحسن القطان

٢١:٣٠ - ٢٣:٠٠
الأخضر يترصد 

عمل فيديو تركيبي

بيت الصاع،  3 شارع دار عواد، 

البلدة القديمة

٢١:٣٠ - ٢٣:٠٠
أفالم من معرضي صدفة والحياة 

في غزة 

أعمال فيديو من غزة وبيت لحم

 المسرح الخارجي/ 

دار بلدية رام هللا

4 شارع عيسى زياده



١١:٠٠ - ١٥:٠٠
كل القوة للمخيلة الشعرية!  

ثالثة أعمال فيديو 

متحف جامعة بيرزيت 

١٦:٣٠
إبحار )جولة(

رام هللا في الغروب )١50 دقيقة( 

نقطة االلتقاء: المركز الثقافي 

 االألماني - الفرنسي، ١ شارع السالم

للتسجيل في »إبحار« الرجاء ارسال 

اسمك الكامل ورقمك هاتفك على:  

thomas.scheele@goethe.de

٢٠:٣٠
عروض جولة إبحار

إفطار وعروض جولة إبحار

المركز الثقافي االألماني - الفرنسي، 

١ شارع السالم

٢١:٣٠ - ٢٣:٠٠
الأخضر يترصد 

عمل فيديو تركيبي

بيت الصاع،  3 شارع دار عواد، 

البلدة القديمة

٢١:٣٠ - ٢٣:٠٠
تلفزيون إشاعة 

عمل فيديو تركيبي- بث مباشر

المسرح الخارجي/ مبنى المحكمة 

العثمانية، ٢5 شارع عيسى زياده، 

البلدة القديمة

٢١:٤٥
أحفوريّات الرّغبة: خلخلة 

 الّصروح

3 اعمال فيديو )3١ دقيقة(

الفنانون: ديمانتاس ناركيفيتسش 

وفراس شحادة

 حديقة مركز خليل 

السكاكيني الثقافي

رام هللا



٢١:٣٠ - ٢٣:٠٠ 
تلفزيون إشاعة 

عمل فيديو تركيبي- بث مباشر

المسرح الخارجي/ مبنى المحكمة 

العثمانية، ٢5 شارع عيسى زياده، 

البلدة القديمة

٢١:٣٠ - ٢٣:٠٠
الأخضر يترصد 

عمل فيديو تركيبي

بيت الصاع،  3 شارع دار عواد، 

البلدة القديمة

١١:٠٠ - ١٥:٠٠
كل القوة للمخيلة الشعرية!  

ثالثة أعمال فيديو 

متحف جامعة بيرزيت 

٢١:١٥
أحفوريّات الرّغبة: خلخلة الّصروح

 4 اعمال فيديو )١06 دقيقة(

الفنانون: جمانة إميل عّبود 

ومكسيم حوراني ومها مأمون 

وياسمينة متوّلي

 شارع بطن الهوا، مقابل 

مطعم ع رام هللا



استذكار/استعادة 
كمال جعفري

يأخذنــا فيلــم كمــال الجعفــري فــي رحلــٍة بصريــٍة حــول يافــا؛ مــن خــالل أرشــيٍف صــوريٍّ  نــادٍر يُصــّور كلَّ بيــٍت 

وكلَّ شــارٍع وكلَّ  ُدّوار. الفيلــم عبــارة عــن ذاكــرة بصريــة لمدينــة، وســكانها، وأهلهــا. 

تلفزيون إشاعة 
عمل فيديو تركيبي- بث مباشر

بليك شو بالتعاون مع: محمود مطر، فارفرا رزق، أمجد خليل، وفا مرعي، رشاد شحادة، محمد حبش
تنظيم: بلدية رام هللا ومؤسسة عبد المحسن القطان 

ــي.   ــو تجريب ــى فيدي ــًة إل ــة، إضاف ــر تحقيقي ــعراً وتقاري ــث ش ــة يب ــون مقاوم ــن تلفزي ــارة ع ــون إشــاعة عب تلفزي
يســعى تلفزيــون إشــاعة إلــى تخريــب ثقافــة االســتهالك الجماهيــري للصــورة مــن خــالل خلــق مقاومــٍة شــعرية، 
وســيبث برامجــه التجريبيــة التــي تتــراوح مــا بيــن تقاريــر إخباريــة وفنــون أدائيــة مــدَة ســاعٍة ونصــف الســاعة 

يوميــاً خــالل فتــرة مهرجــان ســين لفــن الفيديــو واالأداء.  

يتكــون تلفزيــون إشــاعة مــن خمســة أقســام: »بــدون أقنعــة« بقيــادة محمــود مطــر، ويركز علــى تقاريــر تحقيقية 
نســان، و»الطقــس تحــت االأرض« لفارفــرا رزق، ويركــز علــى الكيفيــة التــي  ســرائيلية لحقــوق االإ عــن االنتهــاكات االإ
يمكــن بهــا اســتخدام تكتيــكات الفــن االأدائــي لتوقــع االأحــداث السياســية، وقســم »العــودة الالنهائيــة« بقيــادة 
ــن أجــل  ــة حــق العــودة م ــرة والوطــن وأهمي ــر حــواٍر مجتمعــيٍّ حــول الذاك ــى تطوي ــز عل ــل، ويرك أمجــد خلي
تحريــر فلســطين، وقســم »االأســرار الشــائعة«، وهــو تعــاوٌن بيــن وفــا مرعــي ورشــاد شــحادة، وأخيــراً قســم 
»تكنولوجيــا التحريــر«، وهــو عمــل تعاونــيٌّ بيــن محمــد حبــش وبليــك شــو، والقســم التقنــي مــن التعاونيــة. 

تم إنجاز المشروع خالل ورشة لمدة 3 أسابيع بإشراف بليك شو. 

األخضر يترصد 
عمل فيديو تركيبي

المخرج: رمزي مقدسي / البحث: نجوي مباركي / المحرر: خالد فني 
يم: يزيد عناني القِّ

تنظيم: مؤسسة عبد المحسن القطان 

فيديــو تركيبــي يمثــل مــادة بحثيــة لفيلــم حــول قصــة طائــر أخضــر غيــر مرئــي غــاٍز يَجثــم فــي أشــجار الصنوبــر 
والكينــا وأشــجار الفاكهــة، ويتواجــد فــي حدائقنــا وكرومنــا. ويطيــر هــذا الطائــر فــي أســراب صاخبــة، وينتقــل 



مــن شــجرة إلــى أخــرى بريشــه االأخضــر المشــع والزاهــي، بعدمــا تأقلــم مــع بيئتنــا الحضريــة ومناخنــا. 

ــه إلــى المناطــق المداريــة فــي  ــر باســم الــدرة المطوقــة أو الــدرة الهنديــة، وتعــود أصول ويُعــرف هــذا الطائ
ــذور  ــة والب ــى الفاكه ــدأ، عل ــي ال ته ــا الت ــج مدنن ــة لضجي ــر مبالي ــور الغي ــد. وتتغــذى هــذه طي ــا والهن أفريقي
ــّد هــذه الطيــور طيــوًرا غازيــة،  وأنــواع شــتى مــن االأزهــار التــي تنمــو فــي الحدائــق والبســاتين المنزليــة. وتَُع
ــي  ــا االأصل ــن موئله ــة م ــر قانوني ــى فلســطين بصــورة غي ــت إل ــة ُجلب ــور مدجن ــن طي ــا م ــث تنحــدر أصوله حي
وأُطلقــت فــي بيئتنــا الطبيعيــة قبــل عــدة عقــود. وباتــت هــذه الطيــور تتكاثــر وتتضاعــف أعدادهــا منــذ ذلــك 

الحيــن. 

ــة الخمســينيات مــن القــرن  ــى حقب ــا إل ــور فــي بيئتن ــق المعروفــة عــن إطــالق هــذه الطي ــى الحقائ وتعــود أول
الماضــي، حينمــا أطلــق موظفــون مــن مدرســة »ميكفيــه إســرائيل« الزراعيــة بالقــرب مــن تــل أبيــب ســربًا مــن 
ضافــة لتكاثرهــا بوتيــرة  طيــور الــدرة المطوقــة فــي البريــة. وقــد أفضــت الطبيعــة الغازيــة لهــذه الطيــور باالإ
ــزرزور،  ــدق، وال ــات البن ــور الهدهــد، ونقــار الخشــب الســوري، وخازن ــراً فــي أعــداد طي ــا كبي متســارعة تراجًع
والقرقــف الكبيــر، حيــث تحتــل وتقتحــم الــدرة المطوقــة، التــي يســبق موســم تكاثرهــا تكاثــر الطيــور االأخــرى، 

تجاويــف أعشاشــها فــي االأشــجار. 

األخضر يترصد 
رمزي مقدسي ونجوي مباركي 

فيديو تركيبي، ٢٠١7 

تنطــوي قصــة طيــور الــدرة المطوقــة المنتشــرة فــي المشــهد الطبيعــي الفلســطيني علــى مجــاز يفكك مســتويات 

متعــددة مــن العالقــات التاريخيــة المتداخلــة بيــن الفلســطينيين وصراعهــم المتواصــل. ويتجلــى هــذا التشــابه 

ــِرز  ــم تف ــك، فل ــع ذل ــم. وم ــم وإبادته ــن وتهجيره ــكان االأصالنيي ــتعمار الس ــل باس ــية تتص ــا أساس ــي قضاي ف

ــى  ــة تأثيرهــا المباشــر عل ــة االســتهالكية النيوليبرالي ــى المســتوى العالمــي والثقاف ــة عل ــادالت الســلع الكمالي تب

بيئتنــا الحضريــة العمرانيــة فحســب، بــل أفضــت كذلــك إلــى خلــق طبقــة غيــر مرئيــة مــن الغــزاة الخضــر الذيــن 

رضــاء  ــا الإ ــة وتهريبه ــور االأليف ــات والطي ــع الحيوان ــة محــالت بي ــي االأشــجار نتيجــة النتشــار ثقاف يترصــدون ف

النزعــة االســتهالكية لــدى الطبقــات الوســطى والغنيــة. 

األخضر يترصد 
عمل فيديو تركيبي )مستمر العرض(  

عمٌل مركٌب بالفيديو يشتمل على عرض أفالم فيديو عن طيور الدرة المطوقة. 



أحفورّيات الّرغبة: خلخلة الّصروح
برنامج قائم على فّن الفيديو 

القيِّمون: ريم شّلة ولرا خالدي

تنظيم: مركز خليل السكاكيني الثقافي

ــذي  ــة« اّل ــال دول ــروح ب ــة: ص ــات الرّغب ــوان »أحفوريّ ــر بعن ــروٍع أكب ــاح مش ــت جن ــج تح ــذا البرنام ــوي ه ينط

ــن نيســان  ــا بي ــد المحســن القطــان(، م ــن مؤسســة عب ــّي )بدعــم م ــكاكيني الّثقاف ــل الّس ــز خلي يســتضيفه مرك

وآب ٢0١٧. وهــو عبــارة عــن سلســلة مســتمرّة مــن المشــاريع البحثّيــة الجديــدة والُمنتجــة مســبًقا، اّلتــي تتنــاول 

ــة المشــّيدة فــي فلســطين أو تلــك المتعّلقــة بهــا. وينّقــب برنامــج الفيديــو المصاحــب لهــذا  النُّصــب الّتذكاريّ

المشــروع داخــل المزيــد مــن االأســئلة المفتوحــة حــول ماهّيــة النُّصــب الّتذكاريّــة، وكيــف تُشــّيد أحيانـًـا بهــدف 

ــا. ــَك ذاتُه ــاُت الّســلطِة تل ــا أخــرى هيكلّي ــة وســلطويّة مــا، لتحّطمهــا أحيانً االإخــالل بنظــام ســرديّات تاريخّي

ال أشعُر بشيء
جمانة إميل عبود

نجليزيّة مصحوب بترجمة للعربّية. ٢٠١٣ فيديو بالّلغة الإ

اســُتلِهَم الفيديو-القصيــدة »ال أشــعُر بشــيء« مــن إحــدى الحكايــات الّشــعبّية الخرافّيــة الفلســطينّية »العــذراء 

ــذي يصــّور  ــهير اّل ــان »ال تلمســيني« أو »Tangere me Noli« العمــل الّش ــن لوحــة تيتي ــدي« وم ــة االأي مقطوع

انبعــاث المســيح لمريــم المجدلّيــة عنــد القبــر. جــرى تصويــر مشــاهد الفيلــم فــي متحــف االآثــار الكالســيكّية، 

ضافــة إلــى مواقــع متعــّددة فــي فلســطين. ويستكشــف هــذا  وجامعــة كامبــردج، ومتحــف فرويــد، ولنــدن باالإ

ــك  ــة وتل ــات المجازيّ ــن المصطلح ــالل كلٍّ م ــن خ ــرأ م ــا أن تُق ــف له ــس وكي ــاب والّتلّم ــَم الغي ــل مفاهي العم

ــة الّنفســّية. الّتحليلّي

من هذا الّركام
مكسيم حوراني

نجليزيّة. ٢٠١5  ٢٠ دقيقة بالّلغة العربّية مصحوب بترجمة لالإ

بصفتــه متفرًّجــا، دّون الّشــاهد/ الفّنــان فــي هــذا الفيديــو وصــّور مالحظاتــه حــول الفيلــم مــن نافذتــه الخاّصــة 

قبــل أربعــة أعــوام. حيــن كان يراقــب مــن بُعــد انهيــاَر حجــارة المبانــي شــبه المهجــورة اّلتــي تُهــَدم إيذانـًـا ببــدء 

رحلتهــا نحــو كينونتهــا االأخــرى اّلتــي ســتصبُح فيهــا أثريـّـًة. كانــت هــذه االأبنيــُة قطًعــا أثريـّـًة مدنّســة، مهّشــمًة إلى 

الحــّد الــذي بالــكاد يؤّهلهــا لتصبــح مجــرّد غــرض. وفــي إحــدى عــودات الفّنــان إلــى مالحظاتــه الفيلمّيــة هــذه، 

اكتشــف أنّهــا تتفــّكك ماّديًّــا أيًضــا، وتفصــُح عــن حيويـّـة بدهّيــة تدعــوه لمراجعتهــا مــرّة أخــرى، وتدفعــُه لتتّبــع 

اًل وُمتتّبًعــا وُمثِبًتــا ومنِتًجــا لتراكــٍم مــن الّصــور. مســاراٍت تتشــّعب وتواصــل تكرارهــا، ُمراِقًبــا ومالِحًظــا وُمســجِّ



سياحة داخلّية ٢
مها مأمون

6٢ دقيقة، ملّون، مع صوت

مصر، ٢٠٠9

مــن خــالل توظيــٍف حصــرّي للقطــاِت بعــض االأفــالِم المصريـّـة اّلتــي تَظهــر االأهرامــاُت فــي خلفّيتهــا، يســتعرُض 

ســياحة داخلّيــة 2 الّطــرق اّلتــي يمكــن فيهــا لهــذه الّصــروح الّتاريخّيــة االأيقونّيــة أن تُســتردَّ مــن مصــادرِة ســرمديِّة 

بطاقــاِت الّســياحِة البريديّــِة لهــا ويعــاَد تَضميُنهــا داخــل الّلحظــات الّتاريخّيــة الّسياســّية االجتماعّيــة المعّقــدة 

مــن عمــر الّســرديّات الحضريـّـة.

من خلف الّنصب الّتذكاري
ياسمينة متولي

١6 دقيقة، ملّون، مع صوت

مصر ٢٠١٣

هــذا فيلــٌم قصيــٌر حــول العالقــة اّلتــي تنشــأ بيــن الّصــورة والمشــهد والُمشــاِهد، أْي، المواجهــِة بيــن الجمهــور 

والّصــورة. بُنــي الّســرُد فــي هــذا الفيلــم حــول قّصــة شــارع محمــد محمــود فــي مصــر والمعركــة اّلتــي جــرت 

ــة مقــال يحكــي عــن  فيــه مــا بيــن المتظاهريــن وشــرطة مكافحــة الّشــغب عــام ٢0١١. يأتــي هــذا الفيلــم بمثاب

آثــار الحــدث، ويحــاول نَْســَج واقــٍع ثالــٍث فــي ســبيل فهــم مــا جــرى، بعيــًدا عّمــا حــدث فــي الّشــارع أو مــا 

قّدمتــه شاشــة الّتلفــاز، إنّمــا يعــرُض واقــَع فضــاٍء مجــرّد، مشــابًها بذلــك متحًفــا يتيــُح تمثيــاًل وتقديًمــا مختلًفــا 

لقّصــٍة تَخلــُق بحــّد ذاتهــا تمثيــاًل جديــًدا. إنهــا قّصــٌة تحكــي عــن كيفّيــة تحــّوِل الّصــورة المسّيســة إلــى َمشــاهَد 

عــن الواقــع، وكيــف يفشــل الّتمثيــُل فــي المضــّي إلــى مــا وراء طبيعتهــا. إنّهــا أيًضــا تحكــي عــن محاولــة تحقيــِق 

مشــاركٍة فاعلــٍة فــي الحــدث وعــن خــوف االقتــراب مــن المجهــول. فــي أعقــاب الحــدث، كّلنــا نصبــُح مشــاهدين.

حدَث في القرن العشرين
ديمانتاس ناركيفيتشس

7 دقائق و56 ثانية، ملّون، صوت مجّسم )ستيريو(، ٣:4

ليتوانيا، ٢٠١4 

ــا  ــي حصــَل عليه ــاّدة اّلت ــق الم ــن فيديوهــات ُمنتجــة ُمســبًقا، توثّ ــواّد م ــى م ــاد عل ــم باالعتم ــج هــذا الفيل أنت

ــا الوطنــّي فعــَل إســقاط تمثــال لينيــن، إضافــًة إلــى لقطــات فيديــو متعّلقــة  ــان مــن أرشــيف تلفــاز لتواني الفّن

بالحــدث ذاتــه اشــتراها الفّنــان مــن صحفــّي مســتقّل، وبــذا يصبــح لدينــا منظــوٌر مشــتٌق مــن كامرتيــن تتنــاوالن 

ذاعــة  الحــدث ذاتــه. وفــي الحقيقــة، مــن المألــوف أن تــرى صــور إســقاط تمثــال لينيــن فــي فيلنيــوس، نتيجــًة الإ

ــرة،  ــى نحــٍو واســع. خــالل العقــود االأخي ــوات المعروفــة مــوادَّ عــن الحــدث عل الســي إن إن وغيرهــا مــن القن



عرضــت الســي إن إن صــوًرا للينيــن يترنّــح فــوق رؤوس الحشــد ويلــّوح بيــده مــراًرا وتكــراًرا، رامــزًة بذلــك إلــى 

انحــالل االتّحــاد الّســوفييتي وفشــل الفكــرة الشــيوعّية. أّمــا فــي هــذا العمــل، فُعولجــت المــواّد ليبــدو الحشــُد 

فيهــا كمــا لــو أنّــه يحّضــر ثــّم يحتفــل بتشــييد تمثــال لينيــن.

الّرأس
ديمانتاس ناركيفيتشس

١٢ دقيقة و١4 ثانية، مّلون وأبيض وأسود، صوت مجّسم )ستيريو(، ٣:4

)footage found( الّصيغة الأصلّية: ٣5 ملم لقطات تسجيلّية

ليتوانيا، ٢٠٠7

»الــرأس« هــو عمــل ُمقتطــع مــن لقطــات ومــواّد فوتوغرافيــة ُمنَتجــة فــي ســتينّيات القــرن الماضــي وســبعينّياته، 

وهــي مــواّد تصــّور إنشــاء أكبــر نُصــب علــى هيئــة رأس )بورتريــه( فــي العالــم، صّممــه النّحــات ليــف يفمفيتــش 

كيربــل، وقــد أقيــم نُصــب كارل ماركــس هــذا عــام ١9٧١، فــي مدينــة كارل ماركــس، اّلتــي أصبحــت تُدعــى االآن 

كيمنتــس. كان تلفزيــون DDR الرّســمّي قــد أنتــَج جميــَع هــذه المــواّد اّلتــي يســتخدمها الفيلــم، وذلــك الأغــراِض 

عــالم. إّن هــذا العمــل يوثّــق لعملّيــة فريــدة علــى مســتوى نطاقهــا وأهدافهــا، حّتــى لتبــدو كمــا  الّدعايــة واالإ

لــو أنهــا مــن عصــٍر آخــر، متناقضــًة بحــّدة مــع معاييــر جمالّيــات الفضــاء العــام فــي معظــم مــدن أوروبــا.

 

ضريح الّشهيد المجهول
فراس شحادة

فيديو، ١٠:٣6 دقيقة، ٢٠١4

فــي الحــادي والعشــرين مــن تشــرين االّول ١9٧0، شــّيدت منّظمــة الّتحريــر الفلســطينّية نصًبــا تذكاريًّــا فــي قّمــة 

ا للجــدل وذات الكثافــة العاليــة اّلتــي تقــع فــي  المقبــرة الجماعّيــة علــى جبــل الّشــرفّية؛ المنطقــة المثيــرة جــدًّ

قلــب عّمــان قــرب مستشــفى البشــير ومســجد أبــو درويــش الّتاريخــّي، واّلتــي تعــرّف فــي هــذه االأيــام بجذبهــا 

ــك  ــول االأســود عــام ١9٧0، لًتحّطمــه بعــد ذل ــاء ذكــرى شــهداء مذبحــة أيل ــم هــذا الّنصــب الإحي ــّياح. أقي للّس

بأشــهٍر قليلــة القــّوات العســكريّة االأردنّيــة، حصــل ذلــك تحديــًدا بتاريــخ 3١ أيّــار ١9٧١.

يرتــُع هــذا الّنصــب فــي اســتعارٍة تشــيُر نحــو شــاهد القبــر الّطويــل المفقــود لمقبــرٍة جماعّيــة ال هويـّـة لهــا، إنّهــا 

فشــٌل فــي اســتذكار ضحايــا الحــرب االأهلّيــة اّلتــي حدثــت فــي االأردن ومجازرهــا. وهــذا العمــل نســخٌة مطابقــٌة 

ــز  ــذكارّي االأصلــّي؛ كتلــٌة قائمــٌة فــي الفضــاء العــاّم، فــي اختبــاٍر للوعــي الجماعــّي وعالقتــه بالحّي للّنصــب الّت

العــاّم وهيكلّيــة القــّوة علــى مــدى لحظتيــن مــن الزّمــن فــي المــكان ذاتــه.



المومياء )المومياء، يوم أن ُتحصي الّسنين(
شادي عبد الّسالم )نسخة محفوظة(

نجليزيّة مصر، ١969، ١٠٣ دقائق، باللغة العربّية مصحوب بترجمة لالإ

مصــر، ١٨٨١. حفاًظــا علــى الّتــراث الوطنــّي، محققــون يلقــون القبــض علــى عشــيرة تَعتــاُش مــن الّتنقيــب فــي 

قبــور الفراعنــة وبيــع كنوزهــا فــي الّســوق الّســوداء. تتصاعــُد أيًضــا شــكوٌك بيــن أفــراد العائلــة أنفســهم حــول 

أخالقّيــة مقايضــة تاريخهــم وقطعهــم االأثريـّـة مقابــل المــال. وبينمــا يجــُد أحــُد االأبنــاء نفَســه ممّزًقــا بيــن والئــه 

لوالــده قائــِد العشــيرِة المتوّفــى، ومهّمتــه االأخالقّيــة المتمّثلــة فــي إبــالغ علمــاء االآثــار عــن مــكان تواجــد هــذه 

القبــور، نــرى أخــاه يثــور ضــّد أيدولوجيــا كبــار العشــيرة ويرغــب فــي إفشــاء ســرّهم.

كل القوة للمخيلة الشعرية! 
ثالثة أعمال فيديو 

الَقّيم: مارك ميرسيير ونايك مسيلي 

تنظيم: إنستانت فيديو من فرنسا بالشراكة مع متحف جامعة بيرزيت 

ــا، وانتشــار  ــي تســم نشــر المعلومــات وتعميمه ــة الت ــي، والســرعة العالي غــراق المعلومات ــة أّن االإ مــن المفارق

ــزداد جهلهــم بحقيقــة  ــا أُناســاً ي ــا، تجعــل من ــا وآذانن ــة التــي تفــرض قيــوداً جمــًة علــى عيونن الشــبكات الرقمي

العالــم وواقعــه، ويفقــدون الذاكــرة، وتنعــدم قدرتهــم علــى الســعي إلــى إنجــاز المســتقبل الــذي نطمــح إليــه.  

ويكمــن البديــل الوحيــد فــي المخيلــة الشــعرية الحــرة. 

المستقبل في الماضي
سوزان ويغنر

فيديو تركيبي، 7:٠7 دقائق، ألمانيا 

ــر الفضــاءات  ــال الشــخصي، وعب ــم المخي ــر عال ــًة عب ــًة افتراضي ــي الماضــي« رحل ــم »المســتقبل ف ــل فيل يمث

الســريالية واالأمكنــة غيــر المتوقعــة.  ويتألــف الفيلــم مــن سلســلٍة واحــدٍة ومتواصلــٍة مــن الصــور مــن دون أيِّ 

ــر.  ــا أُســلوب التصاميــم الداخليــة المختلفــة بلوحــات إدوارد هوب اقتطاعــاٍت منهــا.  ويذّكرن



]فيديو[ 
صامويل بيستر

فيديو تركيبي، 8 دقائق، فرنسا

أنــا أرى وأُمســك ببصــري.  مــا أراه ينقــل مــن خــالل وســائط تشــّفر/ تفــّرغ المرئــي والمســموع إلــى إشــارٍة تتكفــل 

بإرســال الرســالة االأصليــة واســتعادتها بأمانــة.  ولكــن، تقــع أخطــاء، وتحصــل تفســيرات فــي مرحلَتــي التشــفير 

ــو  ــاذا ل ــن، م ــادة.  ولك ــراض والع ــق االفت ــن طري ــا ع ــاء وتصويبه ــح االأخط ــري تصحي ــال.  ويج رس ــادة االإ وإع

اعُتبــرت االأخطــاء بمثابــة إشــارٍة جديــدٍة أو إنتــاٍج جديــٍد مــن الوســائط؟ لذلــك، دعونــا نعتبــر أّن فعــل النظــر 

يعــدل طبيعــة الشــيء نفســه ويؤثــر فيــه: هــل مــا أراه وأســمعه يتطابــق بالفعــل مــع الرســالة االأصليــة؟ وهــل 

هــو أصيــل؟ فــإن لــم يكــن االأمــر كذلــك، فمــا هــو؟ مــا أراه وأســمعه ليــس جلّيــاً.

الكلمات األخيرة
نيسين كوسنتيني

فيديو، 4 دقائق، تونس

ــاً يقــوم علــى قــراءة مقطوعــٍة عــن الحــب مــن كتــاب »الفتوحــات  ــاً أدائّي يُســجل فيلــم »الكلمــات االأخيــرة« فّن

المكيــة« البــن عربــي.  وفــي هــذا الفيديــو، يتحــول أداء القــراءة إلــى مهمــٍة صعبــٍة أو مســتحيلٍة بســبب تصلُّــب 

الشــمع الــذي يصــب علــى النــص.  ويجــد الفنــان االأدائــي- خــارج الشاشــة- نفســه فــي ســباٍق مــع الزمــن، إذ 

يُحــاول أن يقــرأ أكبــر عــدٍد ُممكــٍن مــن الكلمــات قبــل أن يتصلَّــب الشــمع علــى نحــٍو ســريع.  وفــي نهايــة الفيلــم، 

تتعطــل القــراءة وتتوقــف فجــأًة بعدمــا ينطمــس النــص بصــورٍة تامــة.  ويجــري إخفــاء محتــوى النــص علــى 

ــد.  وليــس فــي وســعنا ســوى أن نتعّثــر ونتخّبــط أمــام شاشــٍة ُمبهمــٍة بيضــاء تُمّثــل مجــازاً يرمــز إلــى  نحــٍو ُمتعمَّ

ــق ســيٍل ال ينضــب مــن المعلومــات والصــور المشــبعة التــي تؤثــر علــى الواقــع.  تدفُّ



الفنانون 
إبراهيم أنطون حنضل

إبراهيــم حنضــل طالــب بكالوريــوس فــي إنتــاج االأفــالم فــي كلية 
ــة  ــالم الوثائقي ــاج االأف نت ــوم الإ ــى شــهادة الدبل ــة، وأنه دار الكلم
فــي صيــف ٢0١6.  يتطلــع إلــى عمــل الكثيــر مــن االأفــالم، وإلــى 

متابعــة دراســته فــي التصويــر الســينمائي.

إبراهيم عويلي
إبراهيــم عويلــي حاصــٌل علــى درجــة البكالوريــوس فــي الفنــون 
ــًة  ــة- قســم ديكــور مــن جامعــة االأقصــى.  عمــل جداري الجميل
ــٍر فــي مشــروع خلــق مســاحات صديقــة للطفــل،  بطــول 300 مت
ــن  ــون لالأطفــال المتضرري ــٌة فــي منطقــة بيــت حان وهــي جداري
مــن الحــرب.  وشــارك فــي العديــد مــن المعــارض المحليــة 
ــٌس لملتقــى الفنانيــن التشــكيليين  قليميــة، وهــو عضــٌو ُمؤسِّ واالإ

ــطين( ــاء فلس )عنق

آلء الداية
آالء الدايــة )١9 عامــاً( مــن مواليــد مدينــة القــدس، وتعمــل 
ــاً  فــي الفنــون التشــكيلية والتصويــر الفوتوغرافــي، وتــدرس حالي
إنتــاج أفــالم فــي دار الكلمــة.  التحقــت بالعديــد مــن الــدورات، 
وتعلمــت بإشــراف عيســى فريــج تصويــر الحجــر ضمــن مشــروع 
المقدســي«،  الشــباب  أيــدي  فــي  العالمــي  القــدس  »تــراث 
لتتطــوع الحقــاً فــي تدريــب أبنــاء جيلهــا علــى التصويــر.  ودفعها 
البحــث العلمــي عــن بعــض المواقــع إلــى زيــادة اهتمامهــا 
ــة  بتاريــخ القــدس وحضارتهــا، وتحــاول استكشــاف هــذه المدين

ــن.  ــن خــالل الف ــا م وحقيقته

باسل المقوسي
ٌر محتــرف، يعتمــد علــى التصويــر  باســل المقوســي فنــاٌن وُمصــوِّ
الفوتوغرافــي وتقنيــات الكمبيوتــر لتنــاول أعمــاٍل تُظهــر التناقــض 
ــد مــن مــن المعــارض  ــم مختلفــة.  شــارك فــي العدي ــن عوال بي
ــي  ــون ف ــدارة الفن ــًة ب ــة بداي ــة الدولي ــات الفني ــة والفعالي الفني
عمــان– االأردن، حيــث وجــد هنــاك هويتــه الفنيــة الخاصــة 
بمتابعــٍة وإشــراٍف مــن الفنــان االألمانــي الســوري االأصــل مــروان 
قصــاب باشــي. يعمــل باســل االآن علــى مجموعــٍة مــن االأعمــال 
الفنيــة الحديثــة، يوثــق بهــا مشــاهد مــن حــرب ٢0١4؛ مــن 
خــالل دمــج ُصــَوٍر التقطهــا فــي الحــرب ولوحــاٍت فنيــٍة لفنانيــن 

ــن. عالميي

بلقيس عثمان
ــت  ــا.  حصل ــت فيه ــدس، وترب ــي الق ــان ف ــس عثم ــدت بلقي ُول
دار  مــن  المعاصــرة  الفنــون  فــي  البكالوريــوس  درجــة  علــى 

بالحبــر،  الرســم  مثــل:  متعــددٍة  بوســائط  وتعمــل  الكلمــة، 
ــأّن الفكــرة  ــو، وتؤمــن ب ــا والفيدي ــوان الزيتيــة، والفوتوغرافي واالأل
ســتقودها إلــى الوســيط.  شــاركت فــي معــارض جماعيــة عــدة، 

مــن ضمنهــا إيماجــو مونــدو )٢0١6(. 

بليك شو
الفيديــو،  فــن  مثــل:  متعــددة،  وســائط  فــي  يعمــل  فنــاٌن 
والبيداغوجيــا النقديــة، وتكنولوجيــا االتصــاالت، ومداخــالت فــي 
الفضــاء العــام.  تحــاول أعمالــه خلــق مواقــف تُســّهل التعــاون 
بيــن الفنانيــن والنشــطاء السياســيين لخلــق إعــالٍم تجريبــيٍّ 
يُشــجع إمكانيــة فعــٍل سياســيٍّ جديــد.  وبليــك شــو ملتحــٌق 
 European Graduate School حاليــاً ببرنامــج الدكتــوراه فــي
فــي سويســرا، ويركــز بحثــه علــى محاولــة فهــم أعمــال حــركات 
قامــت  وكيــف  واالأوتونوميــا،  والسيتيوشانســت  البروليتكــوت 
ــف يمكــن إعــادة  ــّي، وكي ــاديٍّ  وتجريب ــٍم م بتأســيس قاعــدٍة لعل
ــن  ــات م ــات التصنيف ــا داخــل رياضي ــا ومناهجه ــل تكتيكاته تمثي
ــه  ــة ومؤسســية.  عرضــت أعمال ــا تجريبي ــر أنطولوجي أجــل تطوي
وأعمالــه االأدائيــة فــي أماكــن مختلفــة فــي أميــركا الشــمالية 

ــا.  وأوروب

جمانة إميل عبود
ولــدت الفّنانــة جمانــة إميــل عبــود فــي شــفا عمــرو فــي الجليــل، 
ــا وتعمــل فــي مدينــة القدس، فلســطين.  عــام ١9٧١، وتقيــم حاليًّ

حازم حرب
ُولــد الفنــان الفلســطيني حــازم حــرب عــام ١9٨0 فــي غــزة، وهــو 
ــي  ــي ف ــا، ودب ــي إيطالي ــا ف ــن روم ــاً بي ــكناه حالي ــي س ــل ف يتنق
مــارات العربيــة المتحــدة. حــاز حــرب علــى شــهادة ماجســتير  االإ
ــي  ــم ف ــي للتصمي ــد االأوروب ــن المعه ــة م ــون الجميل ــي الفن ف
ــة:  ــه الفردي ــض معارض ــمل بع ــام ٢009. وتش ــا، ع ــا، إيطالي روم
»المناظــر غيــر المرئيــة والمســتقبل الملمــوس« فــي متحــف 
ــي  ــرة« ف ــارس ٢0١5؛ و«البصي ــي م ــي ف ــاص، بدب ــي الخ صلصال
معــرض أثــر بجــّدة فــي العــام ٢0١4؛ و«أتخّيلــك بــال منــزل« فــي 
مــارات العربيــة المتحــدة فــي العــام  معــرض اعتمــاد بدبــي، االإ
٢0١٢؛ و«هــل هــذه أول مــرة لــك فــي غــزة؟« فــي موزاييــك رومــز 
ــدة  ــة المتح ــدن، المملك ــان، لن ــن القط ــد المحس ــة عب بمؤسس
عــام ٢0١00؛ و«أجســاد تحتــرق«، عــرض فيديــو، فــي ســيتا ديــل 

ــام ٢00٨. ــا ع ــا، إيطالي ــا روم ــرا إيكونومي ألت
كمــا شــارك أيضــاً فــي عــدة معــارض جماعيــة دوليــة، مــن 
ــام ٢00٧؛  ــا ع ــا، إيطالي ــي روم ــرب« ف ــع الح ــن ُصن ــا: »م ضمنه
ــي للمجهــول«  القــدس، فلســطين عــام ٢0١١؛ و«رقعــة  و«المبن



علــى عيــن الشــر الخاصــة بــي« لنــدن، المملكــة المتحــدة عــام 
٢0١0؛ و«نظــرة مــن الداخــل«  فــي هيوســتن بينالــي ٢0١4، وســفير 
6 فــي فرنســا عاَمــي ٢0١3 و٢0١4؛ معــرض »قواســم مشــتركة« فــي 
متحــف فيــال شــتوك فــي ميونيــخ بفبرايــر ٢0١5؛ »السياســة وإنتــاج 
المســاحة: المدينــة المكتوبــة«، بتنســيق ميشــال ديوايلــد، قاعــة 
ــال  ــان أعم ــدي الفن ــل ٢0١5.  ل ــي أبري ــكا ف ــروج، بلجي ــة ب المدين
محفوظــة فــي مجموعــات لــدى المتحــف البريطانــي، ومؤسســة 
الشــارقة للفنــون، ومركــز بومبيــدو، والمتحــف الشــرقي – جامعة 

ــي الخــاص ومؤسســة القطــان وغيرهــا. درم، ومتحــف صلصال

خالد منصور عيسى
خالــد منصــور عيســى مــن مواليــد ١9٧0،  ُولــد وترعــرع فــي 
ــون  ــي الفن ــوس ف ــى البكالوري ــج، وهــو حاصــل عل ــم البري مخي
الجميلــة- تخصــص تصويــر، وشــارك فــي العديــد مــن المعــارض 

ــة. ــة والعربي المحلي

داِكن
ــي،  ــي، ودي ج ــب أغان ــطيني، وكات ــيقي فلس ــج موس ــن منت داِك
ومصــم صــوت، ومصمــم موســيقى أفــالم، يقيــم فــي ّعمــان.

ديمانتاس ناركيفيتشس
ــي  ــام ١964 ف ــس ع ــاس ناركيفيتش ــي ديمانت ــان الليتوان ــد الفّن ول

ــوس.  ــي فيلني ــل ف ــا ويعم ــم حاليًّ ــا، ويقي أوتين

رائد عيسى
رائــد عيســى فنــان يعيــش فــي غــزة ويعمــل فيهــا، وهــو عضــٌو 
مؤســٌس لمجموعــة التقــاء للفــن المعاصــر فــي قطــاع غــزة، 
وتتلمــذ علــى يــَدي الفنــان الســوري االألمانــي المقيــم فــي برليــن 
ــون-  ــة- دارة الفن ــة الصيفي ــي االأكاديمي ــي ف ــاب باش ــروان قص م

ــد شــومان. مؤسســة خال
حصــل عيســى علــى العديــد مــن الجوائــز والمنــح الفنيــة، 
هــا: إقامــة فنيــة فــي مدينــة الفنــون العالميــة فــي باريــس،  أهمُّ
أقــام خاللهــا معرضــاً فرديــاً »espoir« فــي قاعــة المعــارض 
ــا  ــام خالله ــف، أق ــة جني ــي مدين ــة ف ــة فني ــام ٢0١١، وإقام الع
معرضــاً فرديــاً )رؤى( فــي جاليــري Toxi«n«co« ومشــروع معــرض 
فنــيٍّ )ألــف وجــه( بمشــاركة الفنانــة السويســرية إيليــان بيترســون 
مــا بيــن ٢00٧- ٢00٨. كمــا حصــل علــى جائــزة االمتيــاز االأُولــى فــي 
ــد المحســن  ــا مؤسســة عب ــي نظمته ــان الشــاب الت مســابقة الفن
ــى  ــل عل ــام ٢00٢، وحص ــة« الع ــروع »الفجيع ــن مش ــان ع القط
الجائــزة االأُولــى فــي معــرض )فــن فلســطين( برعايــة المركــز 

ــام ٢009. ــطين الع ــك فلس ــزة وبن ــي غ ــي ف ــي الفرنس الثقاف

رجاء البربراوي
رجــاء البربــراوي مــن مواليــد مدينــة القــدس عــام ١99١، وتعيــش 
ــٍة  ــوم تربي ــت دبل ــل.  ودرس ــة الخلي ــمال مدين ــول ش ــي حلح ف
ــة  ــاً دراس ــل حالي ــة، وتُكم ــة الجامعي ــة دار الكلم ــٍة فــي كلي فني
البكالوريــوس تخصــص الفنــون التشــكيلية المعاصــرة فــي الكليــة 
ــيِّ  ــّن االأدائ ــن الف ــرواح بي ــٍة تت ــال فني ــى أعم ــت عل نفســها.  عمل
والتركيبــيِّ وأعمــال يدويــٍة مــن مخلفــات البيئــة، وتطمــح إلــى أن 

ــّي. ــّي واالأدائ ــّن التركيب تتخصــص فــي الف

رمزي مقدسي
ــن  ــٌل ســينمائيٌّ ومســرحيٌّ م رمــزي مقدســي مخــرج أفــالم وممث
ــا  ــر«، كم ــي: »حجــر ســليمان« و»عم ــي فيلّم ــل ف ــطين. مث فلس
مّثــل فــي أفــالم: »الهجــوم« )٢0١٢( و«الحــب والســرقة ومشــاكل 
و»تحــت   »Le Jour de l›Homme»و و»جيرافــادا«  أُخــرى« 
و»الرحلــة  أشــباح«  »واصطيــاد  إعاقتــي«  و»أتحــدى  الســما« 
االأخيــرة«. وفــي العــام ٢0١5، نــال فيلــم »حجــر ســليمان« جائــزة 
ــم  ــة« للفيل ــي مهرجــان »مزن ــٍر ف ــٍم قصي ــور الأفضــل فيل الجمه

ــة(.  ــدة االأميركي ــات المتح ــي )الوالي العرب

رنا أبو شخيدم
رنــا أبــو شــخيدم طالبــة ســنة أُولــى فــي دراســة صناعــة االأفــالم 
ــة  ــزف آل ــم، وتع ــب الرس ــة، تُح ــة الجامعي ــة دار الكلم ــي كلي ف
الكمــان منــذ العــام ٢0١0.  تــدرس االآن صناعــة االأفــالم، وتؤمــن 
ــى  ــا إل ــداً، وتدفعه ــيئاً جدي ــوٍم ش ــا كل ي ــا تُعّلمه ــينما الأنه بالس
أن تــرى العالــَم بشــكٍل مختلــف، وتمنحهــا أشــياء كثيــرًة لتتأمــل 
ــة  ــوم المتحرك ــي الرس ــتها ف ــل دراس ــى أن تُكم ــح إل ــا.  تطم فيه

ــة االأفــالم االأنيمشــن.  وصناع

سوزان ويغنر
ولــدت ســوزان ويغنــر فــي كيمبتيــن )ألغــاو(، ودرســت فــي 
ــهادًة  ــل ش ــي تحم ــخ، وه ــي ميوني ــة ف ــون الجميل ــة الفن أكاديمي
فــي الهندســة/ التصميــم الداخلــي- متحــف العناصــر الطبيعيــة.  
ــادل  ــة لتب ــة االألماني ــى منحــٍة مــن االأكاديمي ــر عل ــت ويغن وحصل
الخدمــات للدراســة فــي معهــد بــرات، بروكليــن، نيويــورك- 
النصــب التذكاريــة فــي الثقافــة الهنديــة.  وتعمــل بالشــراكة 
 ،)Lutz & Wiegner( ــز، شــركة ــر لوت ــتاذ الهندســة خافيي مــع أُس
ــم  ــة والتصمي ــة المعماري ــي »الهندس ــص ف ــخ، إذ تتخص ميوني
الداخلــي«.  كمــا تعمــل ويغنــر فــي مياديــن الفــن الثالــث وأفــالم 

ــام ٢00٢.  ــذ الع ــة من ــوم المتحرك الرس

سهيل سالم
ســهيل ســالم مــن مواليــد غــزة عــام ١9٧4، ويحمــل درجــة 
مؤسســي  أحــد  وهــو  الجميلــة،  الفنــون  فــي  البكالوريــوس 
جماعــة التقــاء للفــن المعاصــر.  شــارك ســالم فــي العديــد مــن 



ــة،  ــارض فردي ــة مع ــام أربع ــة، وأق ــة والدولي ــارض المحلي المع
وحصــل علــى إقامــاٍت فنيــٍة فــي ّعمــان وباريــس وسويســرا.  
عمــل ُمشــرفاً فنيــاً فــي برنامــٍج للفــن المعاصــر فــي »التقــاء« مــا 

ــا.  ــل فيه ــزة ويعم ــي غ ــش ف ــن ٢0١4 و٢0١6، ويعي بي

سيباستيان كواك
برليــن،  مقــره  فنــان  )مواليــد ١9٨٢( هــو  كــواك  سيباســتيان 
ــل  ــع التمثي ــى تقاط ــل عل ــف يعم ــن متح ــاب وأمي ــم ألع مصم
والمشــاركة وسياســات المجتمــع الحضــري. وهــو عضــو مؤســس 
فــي مجموعــة الفنانيــن التمثيــل غيــر المــرئ يومــن منظمــي 

Playpublik، وهــو مهرجــان دولــي الأماكــن عامــة لعوبــة. 

شادي عبد الّسالم
ــي  ســكندرية، وتوف ــي االإ ــام ١930 ف ــالم ع ــد الّس ــد شــادي عب ُول
عــام ١96٨، وهــو مخــرج أفــالم وكاتــب ســيناريو ومصمــم 
ديكــور وأزيــاء ســينمائّية حاصــل علــى العديــد مــن الجوائــز فــي 

ــال. ــذا المج ه

شيماء عواودة
ــن  ــغ م ــل، وتبل ــوب الخلي ــة جن ــة كرم ــن قري ــواودة م ــيماء ع ش
العمــر ٢٢ عامــاً.  حصلــت علــى دبلــوم إنتــاج أفــالم وثائقيــة مــن 
ــاج  ــوس إنت ــدرس االآن بكالوري ــام ٢0١5، وت ــة الع ــة دار الكلم كلي
أفــالم- تخصــص تصويــر ســينمائي.  وشــيماء عضــٌو مؤســٌس فــي 
مجموعــة بــاور الشــبابية، وتجــد فــي الكاميــرا وســيلًة للتعبيــر عــن 

ذاتهــا وأفكارهــا.

شريف سرحان
ُولــد شــريف ســرحان  فــي غــزة العــام ١9٧6، ويعمــل فنانــاً 
ــٌو  ــو عض ــكٍل حر، وه ــاً وُمتفرغاً بش ــاً ُمحترف ــوراً فوتوغرافي وُمص
مؤســٌس لمجموعــة شــبابيك مــن غــزة للفــن المعاصــر، وعضــو 
ــزة  ــى الجائ ــرحان عل ــل س ــطينيين.  حص ــن الفلس ــة الفناني رابط
البرونزيــة للعــام ٢00٨ والتقديريــة للعــام ٢00٧ فــي مســابقة 
اتحــاد المصوريــن العــرب- أُوروبــا.  وعــرض شــريف أعمالــه فــي 
ــة فــي غــزة  ورام هللا  ــة والجماعي ــد مــن المعــارض الفردي العدي
ــدة  ــات المتح ــا والوالي ــان وبريطاني ــدس وَعّم ــم والق ــت لح وبي
االأميركيــة والبرازيــل والنمســا وألمانيــا والشــارقة والقاهــرة وقطــر 

ــا. ــا وإيطالي ــراق وفرنس والع

صامويل بيستر
ُولــد فــي جنيــف.   ألمانــي  فنــان فرنســي-  بيســتر  صامويــل 
وعندمــا كان يــدرس فــي مدرســة فنــون الديكــور فــي ستراســبورغ 
فــي العــام ١99٢، أدرك أّن الفيديــو يســتحوذ علــى حياتــه وعلــى 
أبحاثــه الفنيــة التــي يُعّدهــا بالشــراكة مــع جــان- فرانســوا 
ــاركيز  ــع س ــا م ــي عقده ــاءات الت ــحذت اللق ــد ش ــون.  وق جيت

وروبــرت كاهيــن وجوشــين وهــارون فاروقــي التوجــه الــذي 
اعتمــده.  وتكتســي أفالمــه، التــي تتقاطــع مــع أســاليب مختلفــة، 

ــاً. ــاً وتجريبّي ــاً توثيقّي إلهام

عالء عطوان
عــالء عطــوان مــن مواليــد القــدس، وتربــى فيهــا.  حصــل علــى 
درجــة البكالوريــوس مــن دار الكلمــة الجامعيــة للثقافــة والفنــون، 
وشــارك فــي معــارض جماعيــٍة عــدة، مثــل: إيماجــو مونــدو 
)٢0١6(.  وعمــل مــع فنانيــن فلســطينيين عــدة علــى مشــاريعهم 
كمشــروع ميرنــا باميــة »حديــث البطاطــا« ومشــروع جيتا هاشــمي 

فــي مؤتمــر الفــن والمقاومــة. 

فارفارا عبد الرازق
فارفــارا عبــد الــرازق مــن مواليــد بيالروســيا، وحاصلــة علــى 
ــي  ــك ف ــة مينس ــن جامع ــل م ــر الطف ــال تطوي ــي مج ــهادٍة ف ش
بيالروســيا.  وتعيــش حاليــاً فــي القــدس الشــرقية، وتــدرُس 
الفنــون المعاصــرة فــي كليــة دار الكلمــة الجامعيــة للفنــون 

ــم. ــت لح ــي بي ــة ف والثقاف
ــر  تعمــل فــي مجــاالت فنيــة متعــددة، خاصــة الرســم والتصوي
ــا فــي  ــرازق أعماله ــد ال ــو. عرضــت عب الفوتوغرافــي وفــن الفيدي
ــطينية  ــدن الفلس ــف الم ــي مختل ــدٍة ف ــاٍت ع ــارض ومهرجان مع
الثالثــة  بالمرتبــة  وحظيــت  االأميركيــة،  شــيكاغو  واليــة  وفــي 
ــاٍت  ــملت محافظ ــي ش ــي الت ــر الفوتوغراف ــابقة التصوي ــي مس ف
فلســطينيًة عــدًة فــي صيــف ٢0١5، والمرتبــة الثانيــة فــي العــام 
٢0١6، كمــا أنهــا فــازت بالمركــز االأول فــي مســابقة إســماعيل 
ــي  ــاد« ف ــد الفس ــابقة »ض ــي مس ــز االأول ف ــموط ٢0١6، والمرك ش

العــام ٢0١٧.

فراس شحادة
ُولــد الفّنــان فــراس شــحادة عــام ١9٨٨ فــي عّمــان، االأردن، 
وتنّقــل فــي حياتــه مــا بيــن الّســعودية واالأردن، يعتبــر أّن إقامتــه 
فــي مخّيــٍم لالجئيــن الفلســطينّيين فــي عّمــان تشــّكل عنصــًرا مــن 
ــة الفنــون الجميلــة  ــا فــي أكاديمّي عناصــر خلفّيتــه، ويــدرس حاليًّ

فــي فينــا، الّنمســا.

كالوديوس هاوسل
ــون  ــفة، الفن ــدرس الفلس ــد ١9٨٧( ي ــل )موالي ــوس هاوس كالودي
ــدة  ــل قاع ــفة التمثي ــكل فلس ــن.  تش ــي برلي ــة ف الجميلة،والتربي
ــق  ــر التفاعــل اللعــوب كخل ــي.  يفهــم هاوســل تأطي ــه الفن عمل
المســاحات  هــذه  مثــل  تشــكل  للتجاربالجماليــة.   مســاحة 

اللعوبــة طريقتــه االأساســية كفنــان وكمعلــم.



كمال الجعفري
كمــال الجعفــري مخــرج فلســطيني لــه عــدة أفــالم: »اســتذكار/
اســتعادة« )٢0١5(، و«مينــاء الذاكــرة« )٢009(، و«الســطح« )٢006(. 
ــالم  ــي لالأف ــرت فالهرت ــدوة روب ــي ن ــي ف ــف ف ــان ضي ــّل كفن ح
للعــام ٢009، فــي مدينــة نيويــورك. أمــا فــي العاميــن ٢009-

٢0١0 فقــد أصبــح زميــال فــي برنامــج بنجاميــن وايــت ويتنــي فــي 
ــات  ــز الدراس ــي مرك ــارد، وف ــة هارف ــي جامع ــف ف ــد رادكلي معه
 The New ــس فــي جامعــة الســينمائية. عمــل عــام ٢0١0 بالتدري
School فــي نيويــورك، ومــن عــام ٢0١١-٢0١3 شــغل منصــب 
رئيــس برنامــج االإخــراج الســينمائي فــي االأكاديميــة االألمانيــة 
للفيلــم والتلفزيــون فــي برليــن. حصــل علــى عــدة جوائــز 
ومنــح، مــن بينهــا، جائــزة لويــس ماركوريــل، ومنحــة كانســتفوند، 
ضافــة إلــى جائــزة فريــدرك فورديمبــرج للفنــون البصريــة فــي  باالإ
ــة  ــاء لجن ــد أعض ــام ٢0١6 كان أح ــا. ع ــي ألماني ــون ف ــة كول مدين
تحكيــم مهرجــان تورينــو لالأفــالم، وُعرضــت أفالمــه فــي مهرجــان 
ــال.  ــي مونتري ــواز ف ــي ســينماتيك كوبيك ــي فرنســا وف لوســاس ف

لؤي عّواد
يقيــم لــؤي عــّواد فــي بيــت ســاحور ويعمــل فيهــا، ويبلــغ مــن 
العمــر ١9 عامــاً.  يــدرس صناعــة االأفــالم فــي كليــة دار الكلمــة، 
ــذ  ــالم، من ــة االأف ــاً صناع ــياء، خصوص ــع االأش ــّب صن ــو يُح وه
طفولتــه.  وعندمــا حصــل علــى أول كاميــرا لــه، أمضــى كل وقــت 
ــوم  ــك الي ــذ ذل ــه، ومن ــراه أمام ــيٍء ي ــر أيِّ ش ــي تصوي ــه ف فراغ
تأكــد أنــه ســيصبح مخرجــاً.  يُحــب الكتابــة والتصويــر والتمثيــل، 
وهــو يقضــي معظــم وقتــه أمــام شاشــة الكمبيوتــر يتعلــم علــى 
برامــج مونتــاج جديــدة ومشــاهدة اليوتيــوب، وحلمــه أن يصنــع 
ــام  ــى إله ــي تهــدف إل ــن االأفــالم الت ــد م ــي المســتقبل العدي ف

النــاس.

ماجد شال
ماجــد شــال فنــاٌن فلســطينيٌّ وعضــٌو مؤســٌس لمجموعــة شــبابيك 
مــن غــزة للفــن المعاصــر ومحتــرف شــبابيك.  حاصــل علــى درجة 
ــات  ــي الوالي ــكرنتون ف ــة س ــن جامع ــون م ــي الفن ــتير ف الماجس
ــة،  ــد مــن المعــارض الفردي المتحــدة العــام ٢00١، وأقــام العدي
ــان  ــا ولبن ــن: بريطاني ــي كلٍّ م ــة ف ــارض جماعي ــي مع ــارك ف وش
ــل  ــا والمجــر والبرازي ــوب أفريقي ــات المتحــدة وجن ــزة والوالي وغ
ــي  ــزة بينال ــى جائ ــل عل ــر.  وحص ــوريا وقط ــر واالأردن وس ومص
ــات  ــرض »يومي ــن مع ــراً ضم ــارك مؤخ ــة ٢009، وش ــل الثقافي الني
حياتنــا هنــا« فــي غــزة فــي مدينــة عّمــان ٢0١4، ومعــرض شــبابيك 

غــزة فــي رومــا )٢0١5(.

مارك أعميا
ــاول  ــت جــاال، وتتن ــٌم فــي بي ــاٌن فلســطينيٌّ ُمقي ــا فن ــارك أعمي م
ــن  ــان والدي نس ــال االإ ــة بأفع ــع المتعلق ــة المواضي ــه الفني أعمال

الزيتــيَّ وســيلًة  التصويــَر  يســتخدم  مــا  والمنطــق.  وعــادًة 
ــي  ــوم ف ــة الدبل ــى درج ــل عل ــارك حاص ــه.  م ــي عمل ــيًة ف رئيس
الفــّن التشــكيلّي مــن كليــة دار الكلمــة الجامعيــة فــي بيــت 
لحــم، ويــدرس حاليــاً البكالوريــوس فــي الفنــون التشــكيلية مــن 
الكليــة ذاتهــا.  تلقــى تدريبــاً فــي االأيقونــات التاريخيــة فــي أثينــا، 
ــن  ــاطعة م ــوم س ــارض: »نج ــي مع ــة ف ــه الفني ــت أعمال وُعِرض
بيــت لحــم« فــي شــيكاغو، و«مــا هــو الوطــن؟« فــي كولــورادو، 

ــم.  ــت لح ــي بي ــم« ف ــت لح ــاة بي و«حي

مجدل نتيل
ــام  ــزة الع ــي غ ــاطئ ف ــم الش ــد مخي ــن موالي ــل م ــدل نتي مج
ــرٍة،  ــٍة كبي ــل برمزي ــي تحف ــا، الت ــة أعماله ــتلهم الفنان ١9٨٧.  تس
ــن  ــن الفناني ــا– كغيرهــا م ــن غــزة وســكانها، وهــي توظــف فنه م
الذيــن انطلقــوا مــن غــزة- فــي تحرير نفســها مــن االألــم والمعاناة 
ــو  ــه نح ــف الموج ــرائيلية والقص س ــالت االإ ــن التوغ ــن ع الناجمي
ــاوية،  ــروف المأس ــذه الظ ــن ه ــم م ــن، بالرغ ــزة.  ولك ــاع غ قط
ولربمــا نتيجــًة لهــا، تســتخدم الفنانــة االألــوان النابضــة بالحيــاة 
بنظــرٍة  بالحيــاة  لالحتفــاء  الجديــدة  أعمالهــا  فــي  كاالأصفــر 

ــة.  مختلف

محمد أبو سل
ــب  ــى جان ــل إل ــزة، ويعم ــد غ ــن موالي ــاٌن م ــو ســل فن ــد أب محم
ذلــك فــي مجــاالت التصميــم الغرافيكــي والويــب، وتتلمــذ 
علــى يــَدي الفنــان االألمانــي العربــي مــراون قصــاب باشــي.  
ــزان  ــة االآالم« ومشــروع »شــمبر« الحائ وآخــر مشــاريعه: »راحــ
ــرو  ــروع »مت ــة، ومش ــبرس الدولي ــاق إكس ــة آف ــزة منح ــى جائ عل
ــزة منحــة المــورد  ــى جائ ــز عل فــي غــزة« متعــدد الوســائط الحائ
الثقافــي.  كمــا حصــل علــى جائــزة شــارلز أســبري للفنــون 
ــب«  ــدوق العج ــروعه »صن ــر مش ــدن، واختي ــي لن ــرة ف المعاص
للمشــاركة فــي مســابقة الفنــان الشــاب مــن خــالل مؤسســة 
القطــان.  أقــام عــدداً مــن المعــارض الشــخصية فــي فلســطين 
وفرنســا والواليــات المتحــدة والمملكــة المتحــدة، وحصــل علــى  
إقامــاٍت فنيــٍة فــي فرنســا وسويســرا وأميــركا واالأردن.  يُطــور 
ــيٌّ  ــي مبن ــة، ومعظــم إنتاجــه الفن لكتروني ــون االإ ــات الفن منظوم
علــى البحــث مــن خــالل الرســم التجريــدي واالأعمــال التركيبيــة 
ــن  ــاء« للف ــة »التق ــراف، وهــو عضــٌو مؤســٌس لمجموع والفوتوغ

المعاصــر.

محمد حرب
محمــد حــرب مــن مواليــد مدينــة غــزة، ويعيــش ويعمــل فيهــا.  
ــة  ــن جامع ــة م ــون الجميل ــي الفن ــوس ف ــى البكالوري ــل عل حص
النجــاح فــي العــام ٢00١، ويعمــل منــذ العــام ١995 فــي الفنــون 
ــرة  ــوام االأخي ــي االأع ــه ف ــرة اهتمامات ــعت دائ ــكيلية، وتوس التش
لتشــمل فــن التصويــر والفيديــو آرت، ويعمــل حاليــاً مخرجــاً فــي 



الفضائيــة الفلســطينية فــي غــزة.  شــارك حــرب  فــي العديــد مــن 
المعــارض والمهرجانــات وورش العمــل المحليــة والدوليــة، حيث 
إنــه يعيــش »إقامــًة جبريــًة فــي غــزة«! وحصــل علــى العديــد مــن 
الجوائــز.  يعمــل منــذ ثــالث ســنوات علــى مشــاريع عــدة، منهــا 
ــراً  ــرض مؤخ ــذي ُع ــوت( ال ــق الم ــي )نف ــي الوثائق ــروعه الفن مش

فــي العديــد مــن المــدن فــي بريطانيــا هــذا العــام.

محمد الكرنز
ــي  ــَص ف ــام ١9٧٧، تخصَّ ــد االأردن الع ــن موالي ــز م ــد الكرن محم
علــم االجتمــاع، والتحــَق بالعديــد مــن الــدورات الفنيــة، وشــارك 
م الفنــان  فــي معــارض جماعيــٍة محليــٍة وعربيــٍة عــدة.  يُقــدِّ
ــاة وباســتخدام  ــل الحي ــى تفاصي ــز عل ــن خــالل التركي ــه م أعمال
ألــوان كثيفــة، ويعتمــد علــى معالجــة مشــاهد مــن الذاكــرة كمــا 

ــر واضحــٍة وملتبســة.  ــٍة وغي ــَر منطقي ــه؛ غي ــدو ل تب

مكسيم حوراني
ــُمها  ــٍة يَِس ــي حقب ــّي ف ــارّي  لبنان ــان ومعم ــي فن ــيم حوران مكس

ــويد.  ــي الّس ــو ف ــة مالم ــي مدين ــا ف ــم حاليًّ ــّك، يقي الّش

مكوك
مكــوك )مواليــد ١9٨٨( هــو مغنــي / كاتــب اغانــي مقــره رام هللا، 
وهــو كذلــك دي جــي ومنظمفعاليــات تركــز علــى الموســيقى 
 DNB، Dub، Hip Hop التكنــو،  موســيقى   االلكترونيــة. 

Trip Hopو

مها مأمون
تقيــم الفّنانــة مهــا مأمــون وتعمــل فــي مدينــة القاهــرة، شــاركت 
ــو  ــي عض ــارض، وه ــاريع والمع ــن المش ــد م ــم العدي ــي تقيي ف
مجلــس إدارة مؤّســس لمركــز الّصــورة المعاصــرة )CIC( فــي 

ــرة.  القاه

مي مراد
ــن  ــت م ــزة ، تخرج ــن غ ــطينيٌة م ــكيليٌة فلس ــٌة تش ــراد فنان ــي م م
ــة  ــة )٢006(.  تبحــث الفنان ــة فني جامعــة االأقصــى تخصــص تربي
نســانية  واالإ االجتماعيــة  الحساســية  ذات  المواضيــع   فــي 
والسياســية، ذات الصلــة المباشــرة بالظــرف والتوقيــت.  أقامــت 
معــارض شــخصية فــي كلٍّ مــن: الشــارقة وغــزة والقــدس ونابلــس 
والخليــل وأُم الفحــم.  وعرضــت أعمالهــا فــي معــارض جماعيــة 
فــي قطــاع غــزة وّعمــان وأبــو ظبــي وبروكســل.  وتعمــل االآن علــى 

عمــٍل فنــيٍّ ُمشــترٍك مــع الفنانــة راشــيل آســتون. 

نجوى مباركي
تعمــل نجــوي مباركــي فــي حقــوٍل متنوعــٍة مــن صناعــة االأفــالم، 
وتقلــدت مناصــب عــدة، منهــا مديــرة طواقــم الممثليــن ومديــرة 

إنتــاج ومنتجــة وباحثــة.  واســتهلت مباركــي ســنوات خبرتهــا فــي 
حقــل الصحافــة، إذ عملــت فــي جريــدة االتحــاد، وانتقلــت إلــى 
نتــاج فــي مســرح القصبــة والمســرح الوطني الفلســطيني.   إدارة االإ
ــز المشــهد  كمــا أثبتــت فاعليتهــا مــع مــرور الســنوات فــي تعزي
الثقافــي الفلســطيني ومســاندته.  وعملــت مباركــي علــى إدارة 
طواقــم الممثليــن فــي أفــالم مشــهورة، مثــل: »يــد إلهيــة« 
)الــذي فــاز بجائــزة لجنــة التحكيــم فــي الــدورة الـــ55 لمهرجــان 
»كان« الســينمائي، ٢00٢( و»زواج رنــا« و»ميــرال« و»حبيبــي راســك 

ــان« و»3000 ليلــة« و»التــدرج )ديجــرادي(«.  خرب
وأدارت مباركــي إنتــاج فيلَمــْي: »قطــف الزيتــون« و»من فلســطين 
مــع الحــب«، كمــا عملــت منتجــًة منفــذًة لفيلــم »حبــي ينتظرنــي 
عنــد البحــر«.  ُولــدت مباركــي ونشــأت فــي عــكا، وهــي تقيــم االآن 

فــي القــدس الشــرقية- فلســطين، وتعمــل فيهــا. 

نيسين كوسنتيني
ــي  ــة ف ــون الجميل ــة الفن ــي أكاديمي ــنتيني ف ــين كوس ــت نيس درس
 Marc Bloch( تونــس العاصمــة، وفــي جامعــة مــارك بلــوخ
University( فــي ستراســبورغ، وفــي جامعــة الســوربون فــي 
باريــس.  وخــالل الــدورة االأُولــى التــي نظمتهــا االأكاديميــة الدولية 
للوســائط الرقميــة )International Digital Media(، التحقــت 
كوســنتيني ببرامــج تدريبيــة فــي االأُســتوديو الوطنــي للفنــون 
 Studio National des Arts Contemporains Le( المعاصــرة 
 l›École de l›Image Les( ومدرســة غوبليــن للصــور )Fresnoy
Gobelins(.  وهــي االآن تعمــل فــي منصــب أُســتاٍذ ُمشــارٍك فــي 

ــس.  ــة تون ــي جامع ــة ف ــينما التجريبي الس

نبيل أبو غنيمة
ــه  ــي أعمال ــيَّ ف ــاول اليوم ــِريٌّ  يتن ــاٌن بََص ــة فن ــو غنيم ــل أب نبي
الفنيــة، ويســتخدم عالــم الطفــل بشــكٍل أساســيٍّ فــي أعمالــه، 
إذ يحــاول مــن خاللــه أن يرصــد التناقضــات مــن حولــه.  شــارك 
ــة  ــة والمعــارض الجماعي ــر مــن االأنشــطة الفني ــان فــي الكثي الفن
ــٍة فــي مصــر وباريــس.  ــاٍت فني ــة، كمــا شــارك فــي إقام والفردي

نورين قاعود
ــاً.   ــر ٢١ عام ــن العم ــغ م ــة رام هللا، تبل ــن مدين ــود م ــن قاع نوري
ــة العــام ٢0١6،  ــة دار الكلم ــي كلي ــالم ف ــاج أف ــوم إنت ــت دبل أنه
تصويــر  تخصــص  أفــالم-  إنتــاج  بكالوريــوس  االآن  وتــدرس 
ســينمائي.  وقاعــود عضــٌو فــي مجموعــة بــاور الشــبابية، وتــرى 
أن الفنــون والســينما وســيلٌة للتعبيــر عــن أفكارهــا ومعتقداتهــا.

ياسمينة متولي
ــي فــي  ــة وصانعــة االأفــالم ياســمينة متوّل ــة البصريّ تقيــم الفّنان
القاهــرة، وهــي أحــد المؤّسســين المشــاركين لمشــروع ٨٧٨4 

ــة. عالمّي ــن االإ ــة ُمصّري ــي مجموع ــس ف ــو مؤّس ــاعة، وعض س




