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Introduction and Acknowledgements

I am very pleased to present “To Animate the 
Silence”, the catalogue of the Young Artist of 
the Year Award (YAYA 2012), now in its seventh 
edition, with its range of new artworks and 
imaginative interventions that represented 
the outcome of an interesting and creative 
process which spanned a whole year. The early 
intervention of the curatorial committee, with all 
the passion of its initiating spirit, allowed us to 
observe and capture many details of this process 
and to build up a more solid relationship with the 
artists. Such a relationship was based on a full 
and new level of partnership, on open dialogue 
and transparency that diminished the limits in 
the relationship between the artistic and the 
administrative, the individual and the institution, 
and is suggestive of an inspiring proposition for 
achieving the best possible outcomes in the face 
of the limitations imposed by reality. 

The 2012 Award acquired particular significance 
because it took place in the context of the 
first Qalandiya International (Qi) (http://www.
qalandiyainternational.org), a major event 
which seeks, through collective efforts and 
partnerships, to promote Palestine as a place 
that celebrates and nurtures contemporary arts 
in the region, as Palestinian art and artists have 
been celebrated in many international forums. 
In addition to the A. M. Qattan Foundation, the 
Qalandiya International partners included Al 
Ma’mal Foundation for Contemporary Arts, The 
Palestinian Art Court–Al Hoash (Jerusalem), 
The House of Culture and Art (Nazareth), Riwaq, 
The International Art Academy – Palestine and 
the Khalil Sakakini Cultural Centre (Ramallah). 
This broad partnership stood behind the event 
and each organisation made a significant 
contribution to the diverse programme of 
exhibitions, performances and events which 
took place over two weeks, between 1st–15th  
November 2012, in Jerusalem, Ramallah, Gaza, 
and in the villages of Qalandiya, Dhahiriya, 

Abwein, Hajja and Jamma’in. This event 
occurred in the context of the revolutions and 
changes that many of the Arab countries have 
been witnessing, with all the questions and 
challenges this has brought to the surface. 
The continuous Palestinian efforts that have 
been made recently toward achieving a 
better presence and visibility of Palestine in 
international forums also all made a contribution 
to the importance of Qi. 

Something else which distinguished YAYA 2012 
was the inspired ways in which the curatorial 
team enriched the whole process with their 
various propositions and suggestions. These 
began with the creation of a blog which 
offered an interesting space for intellectual, 
conceptual and technical dialogue and a forum 
for developing and enriching this dialogue 
in a process that intertwined all the relevant 
relationships: between the artists with their 
projects and demands, the curators with 
their plans and concerns, and the art spaces 
with their possibilities. It was a process full 
of challenges and questions, and attempts to 
provide answers and solutions. Credit is due to 
the curators Yazan Khalili and Reem Shilleh for 
their initiation of the Routes interventions as an 
attempt to respond to the question of audience 
and of building a more concrete relationship 
between the artworks in their different spaces 
and the public. This question has been at the 
core of our interests as the organisers of YAYA 
and as co-founders and co-organisers of Qi and 
it was one of the strongest motivations behind 
facilitating new artistic interventions in an aim 
to bridge the acclaimed gap between art and life 
and between art spaces and the passersby on 
the streets. 

While this catalogue, as with the previous six 
in this series, is an attempt to document the 
most recent edition of YAYA, inevitably it may 

not succeed in capturing much of the chemistry 
of those especially charged moments and the 
experiences that were full of anxieties, tensions 
and emotions that cannot easily be grasped 
by the word or still images. Yet, this book 
can in its own way present some visual and 
textual representations of those moments and 
experiences that imagery and language do have 
the ability to represent in a different form 
and context. 

I would like to thank everyone who contributed 
to the success of YAYA 2012 and therefore made 
this book possible, especially the participating 
artists who presented new works that were 
innovative in both form and content, and the 
partnering institutions that hosted the art 
exhibitions: Al Mahatta Gallery, Idioms Film, 
the Franco-German Cultural Center, the Khalil 
Sakakini Cultural Centre in Ramallah and the 
YMCA in Gaza. I would like here to also give a 
special thanks to Ramallah Municipality for all 
the facilitations it offered in order to make the 
Routes interventions happen. Special thanks go 
to the Curatorial Team, Yazan Khalili and Reem 
Shilleh, for their wonderful achievement, as well 
as to Mohammad Musallam for his great efforts 
to present a selection of the YAYA works to the 
Gaza audience. All the production assistants, 
technicians and volunteers who made a 
contribution, in addition to the Foundation’s own 
Culture and Arts Programme and Multimedia 
teams, deserve our gratitude. 

With regard to this catalogue publication, I would 
like to extend our appreciation to Jury member 
Negar Azimi for her personal and intriguing text 
“Palestine After Pasolini” and to Yazan Khalili and 
Reem Shilleh for their imaginative co-written 
contribution “Oscillation Between Two Presents”, 
which captures their shared experience as 
curators. Thanks, as always, go to the artists, 
and to other jury members Rula Halawani, for 

her photo-documentation of the YAYA, and Nicola 
Gray for being co-editor. I am indebted to my 
colleagues Nisreen Naffa for supervising the 
production of this book and Abed Al-Rahman 
Abu Shammaleh for proofreading the Arabic 
texts. Finally I would like to give our thanks and 
offer due credit to Dina Khalil for her work on 
the design of this book, which I hope readers 
and those interested in the contemporary visual 
arts in Palestine will find both enjoyable and 
interesting. 

Mahmoud Abu Hashhash
Director, Culture and Arts Programme
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ميني: مسار األثاث، تصميم وتنفيذ مرسم شمس أرض للتصميم البيئي. مقاعد دواليب أسالك كهرباء، شارع إدوارد سعيد، رام الله )تصوير: خالد فّني(. يسار: جولة افتتاحية ملعرض اليايا 2012 

يف جالريي املحطة، رام الله، 3 ترشين الثاين 2012. )تصوير: إلواز بوالك © أرشيف مؤسسة رواق(

This page: the opening tour of the YAYA 2012 exhibition in Al Mahatta Gallery, Ramallah, 3 November, 2012 (photo: Eloise Bollack, ©Riwaq Archive).
Facing page: the Wooden Cable Reel Seats on Edward Said St., Ramallah. Designed and made by ShamsArd Design Studio for the Furniture Route 
(photo: Khaled Fanni).
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The A. M. Qattan Foundation was founded in 
1994 and registered as a charity in the UK. Since 
1998, it has worked towards the development of 
culture and education, with a particular focus on 
children and young people.

The Qattan Centre for Educational Research and 
Development actively participates in raising the 
standards of education and teaching in Palestine. 
It engages directly with schoolteachers in 
developing their skills and knowledge to improve 
learning conditions for pupils of all ages.

The Qattan Centre for the Child in Gaza City 
holds over 120,000 books and other media 
and offers a variety of library and information 
services. Established to compensate for the lack 
of incentives and opportunities open to children 
at school and elsewhere, it aims to nurture their 
curiosity, expand their knowledge and facilitate 
their access to outside cultures. The Centre is 
visited by an average of 350 children every day.

The Culture and Arts Programme supports 
talented people, particularly the young, in 
a number of creative fields, offering them 
incentives to develop their skills and explore new 
horizons. It also promotes cultural collaboration 
between Palestine, the Arab region and the 
rest of the world. Three major projects embody 
the spirit of this work: a funding programme in 
the performing arts, co-financed with the Ford 
Foundation; the Gaza Music School Project (GMS 
was handed over to the Edward Said National 
Conservatory of Music on April 1st 2012 to 
become its first branch in Gaza Strip), co-funded 
with the Swedish International Development 
Agency; and, most recently, the Production 
Support Project, co-funded with the Government 
of the Kingdom of Netherlands

The Mosaic Rooms, a new space for exhibitions, 
lectures and workshops in central London, 

opened to the general public in November 
2008. A permanent office building in Ramallah 
combined with a state-of-the-art cultural centre 
is due to be completed in 2015.

The Al-Qattan family underwrites the 
Foundation’s administrative expenses and a 
majority of its programme costs in order to 
ensure its independence.

Vision
A just, free, enlightened and tolerant society with 
a global presence; one that embraces dialogue 
and is a producer of knowledge, art 
and literature. 

Mission Statement
An independent, not-for-profit developmental 
institution working in the culture and education 
sectors targeting a variety of social groups, 
particularly children, teachers and young artists, 
which
•	  aims to empower free-thinking, 

enlightened individuals to overcome the 
challenges of war and injustice and to 
create a flourishing and dynamic society in 
Palestine and the Arab World; 

•	 adopts a long-term, participatory 
developmental ethos through programmes 
that foster critical thinking, research, 
creativity and the production of knowledge, 
while also providing an inspiring model of 
transparency and excellence; 

•	 advocates cultural and educational 
development as an essential tool 
of resistance for a society faced by 
conditions of acute political instability and 
humanitarian catastrophe.

Values
Defence of the rights and dignity of all
Inspired by the enduring vision enshrined in the 
Universal Declaration of Human Rights, which 

affirms that “All human beings are born free and 
equal in dignity and rights. They are endowed 
with reason and conscience and should act 
towards one another in a spirit of brotherhood,” 
the Foundation supports women and men to 
combine their self-development with the service 
of others, specifically through the provision of 
inclusive public services of a high standard. 

Freedom, pluralism, dialogue, the production 
of knowledge and new thinking
The Foundation believes in the individual’s 
rights to freedom of thought, creed, and free 
expression. These rights are key components 
of its internal policies and its work in the fields 
of culture and education, where the sharing of 
ideas and practices is considered essential for 
the production of knowledge and new thinking.

Working in a collegiate spirit of productivity
The Foundation is aware that it can only realise 
its goals if it has the support of its target 
constituencies and their shared agreement on 
the value, meaning and potential effectiveness 
of its work. As such, it always aims to operate in 
a collegiate spirit of cooperation and partnership 
with its staff and the groups it serves, whether 
they are children, artists or teachers.

The courage to be just
The Foundation realises that long-term peace, 
equality and prosperity require the courage to be 
just and defend the oppressed.

The A. M. Qattan Foundation
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The Young Artist of the Year award is a biennial 
programme organised by the A.M. Qattan 
Foundation that encourages, supports and 
promotes young Palestinian artists. Initiated 
in 2000 under the auspices of Foundation’s 
Culture and Arts Programme (CAP), it has been 
organised since then on a biennial basis. The 
Award has been named the Hassan Hourani 
Award in honour of the late Hassan Hourani, 
a gifted young artist and one of the winners of 
the first Award in 2000, who died in a tragic 
drowning accident in 2003. 

The Award is open to Palestinian artists, 
regardless of their place of residence, between 
the ages of 22 and 30 who work in any area 
of the visual arts. An open call for applications 
is made locally and internationally. Applicants 
submit applications in accordance with the 
guidelines and are asked to submit proposals 
for a work or related group of works that are to 
be made specifically for the Award and should 
not have been exhibited at any other time or in 
any other venue. Winners of the first prize in the 
previous award are not eligible to apply. Since 
2008, it has also been decided that artists from 
the occupied Golan Heights would be eligible to 
submit an application in accordance with the 
application procedures and guidelines. 

Ten artists are shortlisted and given financial 
support and six months to develop and produce 
their proposed work, after which an exhibition 
is organised in the twin cities of Ramallah and 
Al Bireh, and/or in other appropriate venues 
of the Programme’s choosing as may be 
appropriate. A panel of distinguished Palestinian 
and internationally renowned artists, curators, 
commentators and professionals in the fields of 
culture and the visual arts are invited to spend 
a week in Palestine to meet the artists, view 
the exhibition and make a choice for the first, 
second and third prize winners. The winners 

in the 2012 Award received a total amount of 
12,000 US$ in prize awards. 

A comprehensive bilingual catalogue is 
published for each Award. The Foundation 
continues in its engagement with the Young 
Artist of the Year finalists by generating 
opportunities for international residencies and 
offering support for exhibiting their work both 
locally and internationally.

The Young Artist of the Year
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 ,Mahmoud Abu Hashhash, director of the Culture and Arts Programme, opening the prize giving ceremony in the A. M. Qattan Foundation, Ramallahمحمود أبو هشهش، مدير برنامج الثقافة والفنون، يفتتح حفل إعالن نتائج اليايا 2012 يف مقر مؤسسة عبد املحسن القطان برام الله، 3 ترشين الثاين 2012. )تصوير: خالد الفني(
3 November, 2012 (photo: Khaled Fanni)
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Prologue
This is a collection of fragments of texts written 
over a period of ten months, beginning with the 
early stages of the production phase of the YAYA 
2012 up to the very day when the last word of 
this text was written/edited. After a number of 
failed attempts to produce a contribution to the 
YAYA 2012 catalogue, it became clear that what 
was needed was to oscillate between the two 
different presents: the present of the YAYA 2012 
– i.e. the production and exhibition phase – and 
the present of the YAYA 2012 catalogue. 

So we oscillated:

3. 
We were conscious since the very beginning of 
the impossibility of curating an exhibition such 
as the YAYA exhibition. The artists and their 
projects have already been selected. Our role 
was, rather, to help the artists in the production 
of their artworks, to create suitable conditions 
for the works to be presented in and to organise 
and coordinate the YAYA as an event.

2.
You brought up the subject of the bench that was 
removed from the pavement across from the 
Rukab Ice Cream shop quite a few times. The 
bench was designed by ShamsArd Design Studio 
as part of the Routes, 1 the Furniture Route, 
which we invited them to design. The bench was 
relocated in the garden of the Ottoman Court, a 
renovated 18th century house. You suggested 
that we build our text around this bench.

4.
It is interesting, the issue of removal. It contains 
a practice of violence within it, a violence to the 
object removed and to the space that contained 
it. But this removal implicates the object and 
the space in another condition, that of displace-
ment.2

13.
“To curate a body of works that have so little 
in common is a challenging venture, or even 
– somehow – impossible. When the finalist 
projects of the Young Artist of the Year Award, the 
YAYA, are selected, apart from being promising 
ideas for an artwork, the only thread that binds 
them together are their makers. The makers, or 
the “young artists”, are required to fit within a 
certain age group, and either are of Palestinian 
descent or come from the Occupied Golan 
Heights. But the artworks exist in complete 
autonomy from each other; there is not one 
single theme/concept to hold them together. 
Each work resides in a universe of its own.”

5.
The institution had its own concern: how to have 
a successful event? This concern was placed 
in our laps. How to define success in the case 
of YAYA 2012? Well-produced artworks? The 
choice of exhibiting spaces? Or is it the number 
of visitors and the public interaction with the 
exhibition? Is it the leftovers of the event, the 
publications, blogs, media coverage, reviews? 
Or the knowledge and experience that the young 
artists take away with them? The experience 
that is left in the community, if any? Is it all 
of these? How can these multiple layers and 
elements be contained in one single exhibition?

1.
We had other concerns:
“This blog3  is an attempt at creating a context 
for exposing the knowledge that is created 
during the process of artwork production. It [the 
blog] is assumed to act as a space in which 
the artists and their works are in continuous 
conversation with each other, a space for tracing 
development, conceptually and technically, a 
means for recording changes by looking into 
the elements and factors that affect the making 
of the work, how concepts bend to the force of 

technical/spatial/time challenges and vice-
versa. In other words, the blog is an attempt at 
recording the accumulation of knowledge gained 
during a very specific period of production as a 
testimony to what was prior to the final artwork 
and the exhibition opening.”

7.
I looked it up. According to Freudian psycho-
analytic theory, displacement is when a person 
shifts her/his impulses from an unacceptable 
target to a more acceptable or less threatening 
target. “The explanation is that the displace-
ment which replaces psychically important by 
indifferent material (alike in dreaming and in 
thinking) has in these cases already taken place 
at the early period of life in question and since 
then become fixed in the memory4.” I found this 
really interesting in relation to the removal of the 
objects from public space. Is this removal an act 
of displacement? Or were they a signifier for an 
altogether different displacement? Was it a form 
of displacement at all?

6.
I remembered another ‘removal’, also from the 
public sphere. A while back, some months after 
the end of the YAYA 2012 exhibitions, one of 
the participating artists contacted me about the 
blog we put up during the period leading to the 
exhibition and the finalising of the artworks. She 
requested that we remove her contributions to 
the blog because she no longer felt that they 
were relevant to the project as it is today, and 
that they do not fit the context in which the 
artwork exists at the moment. She simply felt 
uncomfortable that so much was revealed about 
the project and that in some ways the artwork 
was stripped of intimacy. The request was 
respected and her contributions were removed. 
But I felt that something had to stay behind, 
a remnant.

1 The Routes were spatial and social 
interventions in the public space of 
Ramallah. Three different artist/designer/
street artist groups were approached and 
asked to think of ways to take the YAYA 
out to the wider public. Each group came 
up with designs for a unique route that 
would connect the exhibition venues and 
potentially lead the public from one venue 
to another. There were three routes: The 
Furniture Route, The Graffiti Route and The 
Servees Route. You can read more about 
them starting from page 34.

2 Recently I was listening to a professor 
in Berlin (I can’t remember her name) 
proposing that contemporary art is actually 
a state of displacement: displaced poetry, 
literature, philosophy, politics, painting, 
photography, etc.

3 http://youngartist2012.blogspot.com
We thought about bringing the exhibition to 
a wider audience, firstly by creating a blog 
that exposes the process of production, 
where each artist responded to certain 
questions that we sent every week or two 
weeks. The aim was to expand the place 
and the time duration of the exhibition, and 
to involve the artists in this expansion. The 
blog wasn’t a big success, not many people 
read it, but it created a declaration of some 
sort, a notification that something is being 
cooked, something will be exhibited soon.

4 Sigmund Freud, The Interpretation of 
Dreams, The Complete and Definitive Text, 
translated and edited by James Strachey, 
New York: Basic Books, 2010, p. 205

Oscillation Between Two Presents
Reem Shilleh and Yazan Khalili
September 2012 – June 2013
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8.
While thinking about writing this text I was 
drawn to the recent past and a presentation I 
attended in Beirut. A collective of performers, 
thinkers and filmmakers were presenting 
their recent publication and film, which was 
particularly interesting to me because it 
was made of archival material and archive 
shamelessly seduces and disarms me. But 
they talked about the public space and the 
performance of the collective body in this 
space as dominated and ‘choreographed’ by 
socialist ideology and the transformations of 
this ideology over a period of a few decades 
which ended in absolute decadence and a 
form of violence. Questions were raised on 
what followed afterwards. How did the public 
performance of the collective body mutate? The 
country was invaded by a neo-liberal economy, 
of course, which claims that it is non-ideological, 
that it is by no means nested in some sort of 
demagogic structure, that it is entirely apolitical. 
I remembered Ramallah, its public space, the 
collective body, the rules of public performance. 
I thought of Ramallah during the period of the 
First Intifada and I thought of Ramallah following 
the Oslo period. Today, we, the collective body, 
perform to the rules of that ideology which 
is pretentiously in denial: neo-liberalism. And 
then I remembered the YAYA routes. Were they 
some sort of a reclaiming of the public space, or 
asking the collective body to reclaim this space. 
Oh, how naïve!  

11.

9.
The removal of the bench wasn’t a total 
surprise. The Municipality clearly stated from 
the very beginning of the inter-institutional 
negotiations that they would study our request 
to keep the street furniture that was designed 
for the Furniture Route. They said they would 
think about it. In the end, they kept some and 
removed others.5 They also removed the bus 
stops that were part of the Servees Route. The 
reason I thought of the removal of the bench 
as displacement is because the Municipality 
said this bench had become a place where 
young men would hang out and harass women. 
The owners of the surrounding shops had 
complained and two weeks after the end of the 
YAYA exhibitions it was removed. I visited the 
bench once while it was still there and an old 
man was sitting there resting, in the downtown 
area where there is no place to rest. The only 
place one can do that is in a café or a restaurant, 
where one has to buy something to be allowed 
to sit there. For the Municipality, it is much 
easier to confront this old man than the issue of 
harassment and the power of the shop owners. 
But where does this fit in the artworks that 
were presented in the exhibition? Do they hold 
that displacement within them? In their relation 
with the bigger audience? In the afterlife of the 
artwork?

15.
Is the artist, as a practitioner of contemporary 
art, trying to break/escape the structures 
bounded to the classical art form and practice 
by taking it to a place where it can freely 
express itself through ambiguity, nonlinearity 
and abstraction? Isn’t it there where cinema can 
become video art, looping without a beginning 
or an end, where the viewer can come in and 
out at any point and read it the way s/he wants? 
Doesn’t this remove the confrontational moment 
with the artist? Or does it shift it to a safer zone? 
Aren’t all displaced: the artist, the artwork and 
the viewer?

10.
My hand dug into my bag searching for my 
camera. I had forgotten it at home, as usual. But 
this was what I wanted the picture to capture:
the same pavement facing Rukab Ice Cream 
shop. At the same exact spot where the bench 
had been, three youths were leaning on the 
loose chains that connected the two poles 6 
against which the bench was placed. They were 
hanging out and watching people and cars pass 
by. I smiled to myself: I wonder what pick up 
lines they were throwing at the girls passing in 
front of them. 

14.
Maybe an exhibition has to address these issues 
every time it is actualised; it has to be able to 
bring the different aspects together in order 
to succeed in doing its main task: to create 
a context for its existence? But then again, 
this is a dominant and institutional discourse, 
very pedagogical, very patriarchal. What an 
exhibition needs to do, in the case of institutional 
art exhibiting, is to display to the public the 
knowledge that this institution contains and to 
ensure its power through this display; to provide, 
but also to appropriate those to whom they 
provide.

12.

photo: Yazan Khalili, Ramallah, 2012

photo: Danna Masad, Ramallah, 2013

5 I forgot about another removal. You were 
absent when this one happened. It was an 
umbrella-like structure made out of wire 
that was placed in the centre of a very 
large tire; it was meant to have a climbing 
plant grow around it so it provided shade 
for passersby to sit under. It was placed 
in the Clock Square (which now, by the 
way, is called Yasser Arafat Square). We 
received a phone call from the Municipality 
to ask us to remove the structure ASAP in 
order to clear space for the forthcoming 
‘popular’ support for Abu Mazen’s bid to 
the UN to recognise ‘Palestine’ as a non-
member observer ‘state’. We were asked 
to immediately clear the stage for a widely 
attended farce. I was teleported back to my 
thoughts at the Metropolis Cinema in Beirut 
and the rules of public performativity.

6 These pole/chain combinations replaced 
more solid metal railing structures that 
used to line the pavements of downtown 
Ramallah. A few years ago, the downtown 
area underwent drastic renovations, leaving 
that part of the city almost unrecognisable, 
picturesque and foreign.
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The Curatorial Team

Reem Shilleh Born in the former Yugoslavia 
in the early 1980s, Reem Shilleh graduated 
with a BA in Sociology from Birzeit University in 
occupied Palestine. Her research-based practice 
involves writing and curating, focusing on the 
moving image in both film and the visual arts. 
Currently the Coordinator of Events and Outreach 
for the Culture and Arts Programme at the A. M. 
Qattan Foundation, she is the co-curator (with 
Lara Khaldi) of the “Lonely Crowd” programme 
for the 2013 /si:n/ Festival of Video Art and 
Performance in Ramallah. She is a founder 
member of Subversive Film, a research and 
artists’ collective based in Ramallah and London 
that works with militant moving images.

Yazan Khalili Born in Syria 1981, Yazan 
Khalili is an architect, artist and cultural producer 
who works and lives in and out of Palestine. His 
art practice explores the relationship between 
the social and spatial elements of the built 
environment and the greater landscape. He 
is a founding member of Zan Design Studio, 
established in 2005, and was an artist-in-
residence at the Delfina Foundation, London, 
in 2008. Khalili’s work has been featured 
in numerous exhibitions, including Sharjah 
Biennial XI (2013); #ComeTogether, Edge of 
Arabia, London (2012); The Future of a Promise, 
Venice Biennale, Italy (2011); The Jerusalem 
Show, Al Ma’mal Foundation for Contemporary 
Art, Jerusalem (2010, 2011). His writings and 
photography have been published in print and 
online publications such as Class and Race, 
Manifesta Journal, Frieze and Ibraaz.

Mohammad Musallam Born in Gaza in 
1974, Mohammad Musallam lives in Gaza and 
lectures in painting, photography and Palestinian 
art history in the Faculty of Fine Arts at Al Aqsa 
University. He is currently writing his doctoral 

thesis on Palestinian photography and has given 
a number of lectures abroad about all stages of 
Palestinian photography.

Mohammad was a participant artist in YAYA 
2000 and 2004, and was the curator of the YAYA 
exhibition in Gaza in 2010. An artist-in-residence 
at Cité Internationale des Arts in Paris in 2009, 
he was also awarded a summer residency at 
the Ionian Center for Culture and Arts in Greece 
in 2011. His work has been exhibited in solo 
and group exhibitions in Palestine and abroad, 
with a solo exhibition in Strasbourg Hall, Paris, 
in June 2011. He recently showed his work in 
the second Oran Biennale for the Mediterranean 
countries in Algeria in 2012.
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In the year 1963, accompanied by a priest and 
a photographer, the Italian director Pier Paolo 
Pasolini travelled to Palestine to scout locations 
for his biblical epic-to-be, The Gospel According 
to Matthew. Pasolini — who had already been 
to India, Sudan and Kenya — travelled here to 
seek out an authentic Biblical universe. In other 
words, he wanted the Jesus look: dramatic 
desertscapes, bucolic wheat fields, emaciated 
donkeys, keffiyeh-headed farmers. And yet, what 
he found was deeply disappointing. Modern 
homes in the Israeli style. Functioning factories 
and cars. A middle class. Familiar markers of 
consumer culture. Exasperated, he called it “a 
landscape contaminated by the present”. He 
found the Palestinians, in the meantime, poor 
and miserable, but also familiar — an Arab 
lumpenproletariat not sufficiently unlike the 
European. In the end, he shot his film in rural 
southern Italy instead. 

* * *

The mausoleum of Yasser Arafat, a white 
monolithic stone structure in Ramallah that 
approximates the Kaaba, was completed not 
that long ago. When I passed by — it seemed 
to be sealed off from the public — I managed 
to gingerly talk my way in. I’d like to think that 
it had something to do with my exotic Iranian 
heritage. Or maybe something to do with my 
American passport. It didn’t seem like a big 
deal anyway, in spite of the soldiers assembled 
and their masculine guns. Later, I heard that 
it had been closed because not long after, the 
late PLO leader’s remains would be exhumed 
in an elaborate six-hour operation during the 
night. It seems that a murder investigation 
had been initiated following a request from 
Arafat’s beleaguered widow Suha. High levels of 
polonium — a lethal radioactive substance often 
used in Russian assassinations — were found 
on his toothbrush and his keffiyeh. 

* * *

The light in Ramallah is unlike the quality of any 
light I have seen anywhere in the world.

* * * 

In a film work by Jumana Manna, a haute 
bourgeois Palestinian family and their glamorous 
friends — the family’s name is Roch — have 
dressed in masquerade gear in the year 1942, 
at the height of World War II. A voiceover 
reads: “no other animal likes to embroider the 
facts as much as we do”. It is unclear if the 
story surrounding the image is true, or in fact 
fabricated. It doesn’t seem to matter.

* * * 

The checkpoint at Qalandiya, which divides 
Jerusalem and Ramallah, feels not unlike a 
maximum security prison. Inside, rows and rows 
of rotating bars — the kind one finds in the 
New York subway — mark one passage from 
the other. Like cattle, individuals are herded into 
certain passages depending on the colour of 
their identity document.

* * *

The postcard village of Abwein is located some 
thirty miles north of Ramallah. It is marked 
by rolling olive tree-lined hills and crooked 
alleyways. The outgoing mayor, who is a 
septuagenarian, is a woman named Fatima. 
Like the Prophet’s wife. 

* * *

The sprawling housing development referred 
to as Modi’in — it is en route to Ramallah if 
one drives from Tel Aviv — looks a bit like an 
architectural schema drawn from the mad 
futuristic universe of Blade Runner. It is said that 
when it is completed, it will represent the third 
largest Israeli city.

* * *

In the basement of the Sakakini Cultural Center, 
a pair of trousers — they seem to belong to 
the Druze tradition with their characteristic 
poofy bottom — had been fashioned from 
wax. Floating as they were without a torso, the 
legs evoked a strange and extreme form of 
decapitation.

* * *

The Old City of Jerusalem is full of knickknacks 
and tchotchkes to satisfy the appetites of the 
tourists who walk around here 365 days a 
year. The word tchotchke, which is linked to the 
Jewish-American tradition, is derived from a 
Slavic term for “trinket”.

* * *

The four sculptural lions in Ramallah’s Manara 
Square — manara means lighthouse in Arabic 
— were manufactured in China.

* * *

I heard a fine story about a painting by Picasso 
being brought to Palestine. It was the 1943 
work Buste de femme, and that was 2011. The 
move, exceedingly complicated, expensive and 
ambitious, comprised a conceptual project by a 
Ramallah-based artist named Khaled Hourani.

* * *

A trip to a new city. One final heroic attempt. And 
yet, it is all too modern. Too familiar. “Nazareth 
is totally unusable”, Pasolini grumbles, defeated. 
“Certain things were not totally as I imagined 
them.”

Palestine After Pasolini
Negar Azimi
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On behalf of the five members of this Jury, we 
would like to thank the A. M. Qattan Foundation 
for allowing us — particularly those of us for 
whom this was a first visit to Palestine — to take 
part in this unique process and to catch a brief 
glimpse of a very dynamic art scene. It has been 
a stimulating and engaging week over which 
we have repeatedly remarked on the breadth, 
sophistication and complexity of the works 
before us. It says much about this particular 
art scene and the institutions, individuals and 
circumstances that have nurtured it.

In this selection of ten finalists, we noted a 
number of distinctions: we saw a diversity of 
materials and media used, the specific use 
of these media reflected careful thought and 
consideration, and choices of subject were by no 
means casual or strategically expedient but were 
nuanced and genuine. Each of the individual 
works stands to have multiple echoes outside of 
Palestine and even outside the bounds of the art 
world. We congratulate all ten on their dedication 
and hard work. We spoke at length with each 
of the artists, although regrettably four of them 
were unable to be here in person and we had 
to speak with them using the unsatisfactory 
medium of conference calls over the internet.

We would also like to congratulate the curatorial 
team of Yazan Khalili and Reem Shilleh, 
with Mohammad Musallam in Gaza, for their 
dedication to the artworks and the artists 
involved, to the difficult process of organising the 
exhibition as a whole, and for their contribution 
to the development of the general art scene. 
Here in Ramallah particularly, the curators 
introduced some innovative events this year. 
Their idea to take the Young Artist Award into 
public spaces with three designated routes 
guiding people through the city to the various 
locations brought in other young designers, 
architects, artists and the community at large. 

The creation of a blog captured various elements 
of the process over the preceding months and 
provided a space where the artists could reflect 
on their works, engage other artists and the 
community, and give and solicit feedback. We 
hope that the important conversations that 
began on this platform will continue for the 
days and weeks to come. This year’s exhibition 
brochure, designed by Yazan Khalili, represents 
a significant departure from previous years’ 
designs in its form and content. From both a 
pragmatic and aesthetic position, it is a dynamic 
publication that can be used as both a reference 
and a guide.

We would like to acknowledge that our voting 
and the decisions that came out of this process 
were not unanimous. There was debate up until 
the very last minute and, in the end, the results 
we reached were not satisfying to all. This is 
inevitable in a competition of this nature, and 
with so many strong works to consider. Another 
Jury with different members might well have 
arrived at other conclusions altogether. Some of 
the tensions we grappled with were whether to 
privilege the final work or the development of 
the artist, and whether to recognise aesthetic 
distinction or sophistication of thought. 
Competitions and the prizes associated with 
them inevitably reflect an imperfect process, and 
as a group, we would like to acknowledge this.

Before we announce our decisions on the 
recipients of the three main prizes, we would 
like to give a special mention to Omarivs Ioseph 
Filivs Dinæ and his work The Ceremonial 
Uniform that was installed in the Foundation’s 
own building. Omar’s work represented a 
synthesis of design techniques and practices 
with historical details relating to Palestinian 
political and cultural history. He produced a 
strong sculptural work with significant presence 
as well as qualities of strangeness and mystery. 

The historical details are an important part of 
the work, but they are subtly interwoven into 
the piece. He innovatively explored issues 
related to nationhood, masculinity and the 
performative and cultural meanings and nature 
of clothing and fabrics. The artist’s attention 
to the painstaking details of manufacture sets 
an important precedent, with his insistence on 
skilled craftsmanship, and his work successfully 
merges the ostensibly disparate languages of art 
and design.

Our Third Prize commendation is shared 
between two artists. It was felt that their 
work shared equal merit and we all agreed to 
compromise in the proposal for a shared prize.  
Although the work of the first of these artists 
was not in the end realised according to its 
original intentions, as a sculptural gesture Inas 
Halabi’s lone trousers fashioned from wax and 
installed at the base of a stairway in the Khalil 
Sakakini Center were both formally precise 
and enigmatic. The trousers — which point 
to various religious, spiritual and patrimonial 
traditions — seem to vividly evoke a number of 
worlds. It was unfortunate that a complementary 
element to the work did not arrive in time to be 
exhibited, but we assessed the work as it was 
installed.

The work of our other choice of artist for sharing 
the Third Prize represented a compelling 
engagement with digital media and the 
prevailing modes through which, as modern 
humans, we relate to images via YouTube, TV 
screens and mobile phones, etc. In her video 
projection, Mirna Bamieh extracted the outline 
of individuals who dared to cross the mined 
border area between Syria and the Occupied 
Golan Heights on Nakba Remembrance Day in 
2011. What emerged from this labour intensive 
digital extraction process created an effect 
that resonated with traditions of miniature 

The Jury Statement
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painting and, in some moments, seemed to 
approximate — in the words of one juror — a 
delicate snake dance. The figures projected on 
a white screen vacillated ambiguously between 
celebration and fear, between coming and going. 
In its simplicity, we thought the work was an 
important meditation on the digital form and on 
the ambiguous lives of images at large.

Our Second Prize commendation goes to the 
multimedia artist Dirar Kalash. Dirar presented 
two live sound performances, one for the jury 
and one at Qalandiya, and all of us felt that we 
were transported in some way in experiencing 
them. Grouped with his two video works and 
photographs, we were impressed by the artist’s 
ambitions to reflect on the slippery nature of 
media and language, on his explorations of the 
possibilities of sound as sculpture and by his 
intentions for his works to take on new lives in 
relation to one another. The different sense of 
time that sound performances require to both 
perform and experience suggests new ways 
of working for other young artists, and the 
concepts he attempted to negotiate in all his 
presented works were complex and ambitious. 
And although we felt that in the final analysis 
the different elements of the work did not come 
together as a whole, in the performative element 
we saw a complete and strong work. His 
dedication to and passion for his work are also 
particularly to be commended. 

For our First Prize commendation, although not 
a unanimous decision, the greater majority of 
the Jury members agreed that the prize should 
be awarded to Jumana Manna. It was thought 
that her work represented a rich, multilayered 
and nuanced artistic gesture. If one criteria 
of a strong work of art is that it opens up 
multiple worlds and raises more questions than 
it answers, this work fulfills that promise. Its 
meditation on the history of photography, on the 

modern moment in the region, on artifice and the 
willful distortion of reality are important. Its use 
of found and sculptural objects both to create 
what the artist termed an “aura”, but also to 
meditate on form and memory, are notable.
We would also like to give a special 
commendation to Abdullah Ruzzi, the only artist 
this year participating from Gaza. Abdullah’s 
meditation on early human life in his sculptural 
installation of a large egg form reflects an 
idiosyncratic and deep engagement with 
technology in the contemporary world. The work 
itself, installed in the basement of the YMCA 
building in Gaza, was impressive in its physical 
scale and was rich in its suggestion of hope and 
renewal. We commend Abdullah for his technical 
achievement in producing this work and for his 
continued passion to develop the ideas, media 
and language of his work. We very much regret 
that we could only relate to this work through 
the imperfect medium of Skype video, some 
photo documentation and a video recording 
the installation of the work. We are pleased, 
however, that Abdullah’s work will be seen by 
the local audience and art community in Gaza.

Unfortunately, we only had a limited number 
of awards to give and there are many 
complimentary things to be said about all the 
works and their engagement with different 
media and subject matters. For example, Majd 
Abdel Hamid’s work, in which he collaborated 
with traditional women from a village to 
embroider images of the face of the Tunisian 
revolutionary Mohamed Bouazizi, reflects a 
deliberate use of the language and imagery of 
pop art combined with traditional Palestinian 
craft practice. The artist’s decision to reproduce 
the image of Bouazizi reflects on an action 
that has resonated widely in the Arab world 
and internationally, with, as we all know, major 
consequences.

Shada Safadi’s delicate and minimalist shadow 
work also implicates each of us in a collective 
strife that has engulfed Syria and the greater 
region. Beyond the specific context of Syria, it 
was a rare manifestation of engaging viewers 
in the creation of an aesthetic and even 
psychological moment. Dia Azzeh likewise 
implicates us in a context in which the world is 
divided between actors and participants. His use 
of animation and music created an atmosphere 
that was gripping and deeply moving. 
The interactive nature of the work evokes 
engagement and empowerment, enabling each 
of us to realise — or ignore — our potential as 
actors in this world.

Stéphanie Saadé’s work engaged with the 
slippery and arbitrary but very real nature of 
borders. The very fact that the work itself had 
to go on its own voyage to get here from Beirut 
captured the practical problems inherent in the 
context of this Award programme. This, and 
the artist’s desire that the audience be directly 
implicated in the making of the work itself, was 
compelling and noteworthy.

Once again, we thank the Foundation for inviting 
us to be a part of this process and commend 
the Foundation for its continuing and visionary 
support of young Palestinian artists wherever 
they are based. We hope this will continue to 
develop and grow in ambition and achievement. 
We wish each and every one of the ten artists 
every success for their future work and careers.

Negar Azimi, Nicola Gray, Rula Halawani, Khaled 
Hourani and Marco Nereo Rotelli
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أعىل: أعضاء لجنة التحكيم، وقيّمة املعرض وطاقم العمل يف برنامج الثقافة والفنون مع عمل »زي الترشيفات ]2012[« 

للمشارك عمر يوسف بن دينا يف مقر مؤسسة عبد املحسن القطان، رام الله. من اليمني: ريم الشلة، ونرسين نّفاع، وخالد 

حوراين، ونيجار عاظمي، ونيكوال جري، ومحمود أبو هشهش وماركو نرييو روتييل )مع إيلينا لومبرتدي(. أدىن: رضار كلش 

)ميني( وعضو لجنة التحكيم نيجار عاظمي أثناء مقابلة بني الفنان واللجنة يف مركز خليل السكاكيني الثقايف، رام الله.

Top: Jury members, curator, and Culture and Arts Programme staff viewing Omarivs Ioseph Filivs 
Dinæ’s The Ceremonial Vniform [ MMXII ] in the A. M. Qattan Foundation, Ramallah. From left 
to right: Reem Shilleh, Nisreen Naffa’, Khaled Hourani, Negar Azimi, Nicola Gray, Mahmoud Abu 
Hashhash and Marco Nereo Rotelli (with Elena Lombardi). Bottom: Dirar Kalash (right) and Jury 
member Negar Azimi during the artist’s interview with the Jury in the Khalil Sakakini Cultural 
Centre, Ramallah.
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Nicola Gray is an artist, writer, editor and 
curator based in England, who studied Fine 
Art in the UK at Bournville School of Art in 
Birmingham, at Winchester School of Art, and 
has an MFA from Mills College in Oakland, 
California. Earlier educational activities included 
establishing and teaching an Interdisciplinary 
Summer School in Italy for the California College 
of the Arts, and consulting on an international 
residency centre for Ecole Cantonale d’Art du 
Valais in Switzerland. Formerly Assistant Editor 
of the influential journal on international visual 
culture Third Text from 1995–2000, she has 
been involved for many years in editing and 
producing publications on contemporary art. 
Through her involvement over 1996–2010 as 
a co-ordinator of the Braziers International 
Artists Workshop, an artist-led initiative in the 
UK, she has been collaborating with artists and 
cultural organisations in Palestine since 2002 
on exhibitions, residencies and publications. 
Curatorial projects include exhibitions in the 
UK such as ‘Occupied Space’ (2008), ‘Fragile 
Bodies’ (2009) and ‘Such Stuff as Dreams 
are Made On’ (2011) at the Mosaic Rooms, 
the A.M. Qattan Foundation’s base in London. 
In December 2012, she co-curated ‘Despite’ 
(with Aser Al Saqqa and Arts Canteen), a group 
exhibition of Palestinian artists at Rich Mix, 
London. She previously curated the exhibitions 

Benoit Tadie is currently Head of 
Co-operation at the French Consulate General 
and Director of the French Institute in Jerusalem. 
He is also a Professor of American Studies at 
the University of Rennes 2. His research and 
academic work focus on modernist literature 
and avant-garde movements in the US and the 
UK. He has occupied several posts in the Middle 
East, especially in Jordan (as a French language 
teacher) and in the Yemen where he was Head of 
Co-operation and Director of the French Cultural 
Institute in Sana’a. Benoit Tadie took part in the 
initial selection of the ten finalists, but unfortunately 
was unable to join the other Jury members for the 
decisions on the prize winners.

Marco Nereo Rotelli was born in Venice 
in 1955, where he graduated from his studies in 
architecture. For years, he researched light and 
the poetic dimension, which Harald Szeemann 
defined as “an expansion of the artistic contest”. 
He has created a solid relationship in his work 
between art and other disciplines, working with 
philosophers, musicians, photographers and film 
directors in his research. In 2000, he founded 
the Art Project group with whom he has realised 
many interventions and urban installation 
projects, and which has led to participation in 
seven editions of the Venice Biennale as well as 
to numerous individual and collective exhibitions. 
His work is in museums and private collections 
internationally and was exhibited in the 2011 
Venice Biennale. Other recent projects include 
‘Parola d’artista’, exhibited in the Palazzo Reale, 
Milan, and ‘Homage to Wisława Szymborska’ at 
the Ca’ Foscari, Venice. He lives and works in 
Milan and Paris.

Khaled Hourani is an artist, writer 
and curator who lives and works in Ramallah, 
Palestine. Previously General Director from 
2004–06 of the Fine Arts Department of the 
Palestinian Ministry of Culture, he is currently 
Director of the International Academy of Art 
Palestine. Hourani has taken part in numerous 
exhibitions, most recently at dOCUMENTA (13) 
in 2012, the KW Institute for Contemporary Art, 
Berlin, and the Sharjah Biennial 10 (2011). He 
produced the art project ‘Jerusalem Milestone’ 
(2009), and conceived and curated ‘Picasso in 

Negar Azimi is a writer and Senior Editor 
of Bidoun, an award winning arts and culture 
magazine. Her writing has appeared in Artforum, 
Frieze, Harper’s, The Nation, Parkett and The 
New York Times magazine, among others. She 
studied politics at Stanford and Harvard Univer-
sities, and anthropology at Columbia University. 
A member of the Beirut-based Arab Image 
Foundation, with whom she is working on a book 
project related to the late photographer Van Leo, 
she is also a board member of Artist’s Space in 
New York City.

Rula Halawani was born in Jerusalem in 
1964. Rula Halawani gained her BA in Photog-
raphy from the University of Saskatchewan in 
Canada before moving to London to complete 
her MA in Photographic Studies at the University 
of Westminster. She is currently the Director 
of the Photographic Unit at Birzeit University 
where she introduced the first academic training 
program of its kind in Palestine. 
Growing up under occupation in East Jerusalem 
and working as a photographer in an intensely 
political environment, Halawani’s work demon-
strates a strong relationship between art and 
politics. Her documentary photographs depict 
aspects of Palestinian life and have been widely 
exhibited in Palestine, Europe, the Middle East, 
Asia and the United States and are present 
in international museum collections such as 
the British Museum and the V&A Museum in 
London, the Centre Georges Pompidou in Paris 
and the Khalid Shoman Foundation in Jordan. 
Her work has been included in the 6th and 7th 
Sharjah Biennials (2003, 2005), the Thessaloniki 
Biennale (2007) and the 12th Istanbul Biennial 
(2011). Major retrospectives of her work have 
been shown in the Botanique Museum, Brussels 
(2008), and at Al Hoash in Jerusalem (2009).

The Jury Members

in Palestine for the 2006 and 2010 Young 
Artist Awards.

Palestine’ in 2011. Curator for the Young Artist of 
the Year in both 2000 and 2002, he also curated 
the Palestinian Pavilion at the 2004 Bienal de 
São Paulo and at the 2001 Alexandria Biennale.
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Public spaces in the city’s centre, 
forgotten little backstreets and 
streets with a view of Palestine’s 
coast are all tied together using 
benches, shade and lighting 
elements made from reused 
waste materials found in 
Ramallah to create this route. The 
route sheds light on the waste 
problem produced by the rise 
in consumerism and highlights 
forgotten hiding spaces within a 
noisy city.

ShamsArd is a design studio 
in Ramallah created by four 
emerging architects with 
the shared goal of using 
alternative materials and design 
solutions that hold social and 
environmental responsibility as a 
core value.
We recognise that we have an 
important role and responsibility 
in the decisions we make and 
the consequences of these 
decisions in shaping our future, 
preserving our natural resources 
and empowering our community. 
Our objective is to find, 
experiment, test and use building 
materials and techniques that 
have a minimal impact on the 
environment; to create healthy, 
comfortable and modern spaces 
and return the most benefit to the 
local economy.

The A. M. Qattan 
Foundation

Khalil Sakakini
Cultural Center

Franco-German Cultural 
Center

Al Mahatta
Gallery

The Furniture Route
ShamsArd Design Studio 

Idioms Film
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مسار األثاث: أثاث عام مصنوع من مواد معاد استخدامها، تصميم وتنفيذ مرسم شمس أرض للتصميم البيئي. الصفحة املقابلة أعىل: فتاة تجلس عىل مقعد ركب أمام محل بوظة ركب، 

رام الله. أدىن: مقعد عجل ومظلة، دوار يارس عرفات، رام الله. هذه الصفحة أعىل من اليسار: مقعد ركب أمام محل بوظة ركب، رام الله. أعىل من اليمني: أمواج البحر، عمل نحتي يف أحد 

األزقة يف شارع ركب. أدىن من اليسار: زحالقة سالمل، درج شارع املكتبة، رام الله. أدىن من اليمني: مقعد أنابيب PVC، بالقرب من متنزه بلدية رام الله.

The Furniture Route: street furniture designed and made from recycled materials by ShamsArd Design Studio. This page top: Girl sitting on 
the Rukab Bench in front of Rukab Ice Cream shop, Ramallah; bottom: The Tire Seat and Shading, Yasser Arafat Circle, Ramallah. Facing page top left: 
The Rukab Bench in front of Rukab Ice Cream shop, Ramallah; top right: The Sea Waves, a wind sculpture, in an alley off Rukab St., Ramallah; bottom 
left: Stair Slide, Library St. stairs, Ramallah; bottom right: PVC Pipe Bench, near the Ramallah Municipality Park, Ramallah.
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Bashar and Sami Zarour live 
and work in Palestine. Bashar 
received his BFA degree in Studio 
Art from Manhattanville College 
in New York; Sami received 
his BA degree in Visual Arts 
from the University of Jordan 
in Amman, both in 2012. While 
still in school, they finished the 
eight levels of art courses at The 
Young Artists’ Forum in Ramallah. 
They have also participated in 
several workshops, courses 
and projects in different fields 
such as filmmaking, animation, 
drawing, painting, illustration, 2D 
and 3D design, photography and 
cinematography. 
Bashar and Sami are currently 
working at Collage Productions, a 
local production company based 
in Ramallah, as graphic designers 
and video artists.

We chose a route that includes 
the greatest number of points 
that have good ‘walking’ traffic 
in Ramallah, such as the street 
that goes past the Ramallah 
Municipality and other important 
points in the old city and the 
city centre. The objective was 
to attract as many people as 
possible to see the artworks, and 
thus be curious and motivated to 
go to the exhibitions.

Idioms Film

The Graffiti Route
Bashar and Sami Zarour

The A. M. Qattan 
Foundation

Khalil Sakakini
Cultural Center

Franco-German Cultural 
Center

Al Mahatta
Gallery
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مسار الغرافيتي: غرافيتي عىل جدران يف مواقع مختلفة يف مدينة رام الله، تصميم وتنفيذ بشار وسامي زعرور. يسار: »النحات«، بالقرب من مدرسة الفرندز للبنني، رام الله. ميني: »الرجل 

الفيرتويف«، يف الطريق إىل املركز الثقايف الفرنيس األملاين، رام الله. )تصوير: يزن الخلييل(. 

The Graffiti Route: Graffiti in various locations around Ramallah, by Bashar and Sami Zarour. This page: ‘The Sculptor’, on a wall next to the 
Friends Boys School. Facing page: ‘Vitruvian Man’, on a wall en route to the Franco-German Cultural Center. (photos: Yazan Khalili).
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Moving back and forth between 
the exhibition’s five venues, 
the YAYA Servees mimicked 
a functional model for city 
transportation. By creating an 
interactive cultural experience, 
visitors taking a ride from 
one venue to another become 
exporters of the 2012 YAYA 
experience. The YAYA bus 
generated a vibrant and dynamic 
flow of ideas that crossed the city 
of Ramallah, making the bus a 
sixth venue.

Dina is an industrial designer, 
specialising in visual 
communication, and Samiha 
is an architect and interior 
designer. Both sisters have 
lived and worked in Europe and 
America for almost ten years. 
They currently live in Ramallah, 
Palestine, working on different 
projects related to design and 
architecture.

The Servees Route
Samiha and Dina Khalil

The A. M. Qattan 
Foundation

Khalil Sakakini
Cultural Center

Franco-German Cultural 
Center

Al Mahatta
Gallery

Idioms Film
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.The Servees Route (a project by Dina and Samiha Khalil): Visitors entering the YAYA minibus (photo: Eloise Bollack © Riwaq Archive)مسار الرسفيس: فكرة وتنفيذ دينا وسميحة خليل، زوار يركبون باص اليايا )تصوير: إلواز بوالك © أرشيف مؤسسة رواق(.
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Abdullah Ruzzi
Womb  page 72

Dia’ Azzeh
Untitled  page 78

Dirar Kalash
Stonified Voice  page 86

Inas Halabi
Safi  page 118

Jumana Manna
Imagined Cities (work in progress)  page 110

Majd Abdel Hamid
Mohamad Bouazizi  page 58

Mirna Bamieh
This Mined Land of Ours  page 50

Shada Safadi
Promises  page 94

Stéphanie Saadé
Meander  page 102

Omarivs Ioseph Filivs Dinæ 
The Ceremonial Vniform [ MMXII ]  page 64
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Born in 1983, Mirna Bamieh is 
an artist based in Jerusalem. After 
graduating from Birzeit University in 
2006 in Psychology and Sociology, she 
is currently pursuing a Masters in Fine 
Arts at the Bezalel Academy of Arts 
and Design in Tel Aviv. 
Her work has been exhibited in a 
number of local and international 
shows, most recently in ‘Here & Now’ 
at the Laznia Centre for Contemporary 
Art in Gdansk, Poland (2011); the 
Young Palestinian Artists exhibition 
at the Ethnographic and Art Museum 
of Birzeit University (2011); and 
‘Exhaustion’, the Jerusalem Show IV, 
Jerusalem (2010). 
In addition to her artistic research, 
Bamieh has an interest in curatorial 
practices. As well as curating several 
shows with Al Hoash, she is one of the 
co-curators of the Points of Departure 
project in London and Palestine 
(2012–13), organised by the Delfina 
Foundation and ArtSchool Palestine. 
She was principal curator for ‘Diasporic 
Meanings’, a retrospective of the work 
of Mustafa Hallaj for Al Hoash and 
Qalandiya International (November 
2012–February 2012).
Her current artistic and curatorial 
research interests are in notions of 
space and transformation, psychic 
spaces, the landscape of politics, 
liminality and the construction of 
collective memory.

15th May 2011, the 63rd anniversary of the 
Nakba. Palestinian refugees in Syria crossed the 
border, a mined land, marking the most serious 
physical attempt to return to their place of origin.
The imagery triggered many questions inside 
me, questions about my existence here and now, 
in this place, on this land, be it West Bank or 
Jerusalem. It made me question my position as 
a spectator, and as an addressed party in 
the event. 
I went deeper into those questions. I started 
to track a connection between me and them, 
Us. Some of those people are from Yaffa like 
me, and most probably their families became 
refugees the same year my family moved from 
Yaffa to Jerusalem. They are returning, to where 
I am now, returning to their lost land, a land that 
traumatised their memory for decades, a land 
that they identify with its loss, a loss trapping 
them in the melancholic existence of Refugees.
Do they really know what they are returning to?
Are they ready for this return?
Are they ready for a new trauma? 
Or maybe mourning?
Do they really want to be where I am now?
Weren’t we all at that moment marching back to 
our land through them?
Doesn’t that make us as Palestinians on this 
land more trapped and maybe more... Guilty.
I abstract this land that is physically, mentally 
and politically mined.
I abstract this land, turning it into a bleak, bare 
landscape, turning it into an abyss, an abyss of 
questions, an abyss that I hide behind, an abyss 
that makes their crossing of the border a vision 
of an infinite right, an infinite detour. 
I abstract this land to purify it from history.
I abstract this land to open it up.

Mirna Bamieh
This Mined Land of Ours
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َ أرض بياضهم«، تركيب فيديو متعدد القنوات وصوت )2:05 دقيقة، متواصل(. صفحة 121: صور ثابتة.  صفحة 120 – 127: مرينا بامية، »ألعبرُ

صفحة 122 – 123: مشهد لعرض العمل، جالريي املحطة، رام الله. صفحة 124 – 126: صور ثابتة.

pp 50 – 57: Mirna Bamieh, This Mined Land of Ours, two channel video installation with sound (2:05 min. loop). pp 51 – 53: video stills. 
pp 54 – 55: installation view in Al Mahatta Gallery, Ramallah. pp 56: video stills. 
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مرينا بامية مواليد العام 1983، وتقيم يف القدس. 

تعمل حالياً يف جالريي حوش الفن يف القدس، 

باإلضافة إىل عملها عىل إكامل دراستها للحصول 

عىل درجة املاجستري يف الفنون الجميلة يف 

أكادميية بتسلئيل للفنون والتصميم يف القدس.

باإلضافة إىل بحثها يف مجال الفنون، تهتم مرينا 

بامية يف مجال تنظيم املعارض. وإىل جانب 

تنظيمها عروضاً عدة يف حوش الفن، شاركت 

بامية يف تنسيق مرشوع »نقاط انطالق« يف لندن 

وفلسطني، الذي تنظمه مؤسسة دلفينا ومنتدى 

الفنون املعارصة.

تنصب اهتامماتها البحثية الحالية وجهودها 

يف تنظيم املعارض الفنية حول مفاهيم الفضاء 

والتحول، والفضاءات النفسية، واملشهد السيايس، 

واملسافة الحسية، وبناء الذاكرة الجامعية.

شاركت الفنانة يف عدد من املعارض املحلية 

والدولية، مثل »هنا واآلن« يف مركز الزينا للفن 

املعارص يف غدانسك، بولندا )2011(، ومعرض 

الفنانني الفلسطينيني الشباب يف متحف املقتنيات 

الرتاثية والفنية يف جامعة بريزيت )2011(؛ ويف 

معرص »إرهاق«، يف »عىل أبواب الجنة«، مؤسسة 

املعمل، القدس )2010(.

15 أيار 2011، الذكرى الـ63 للنكبة. َعَب الالجئون 

الفلسطينيون يف سوريا حدود الجوالن املحتل، عبرْ أرض 

مزروعة باأللغام، لتكون أول مبادرة جسدية جامعية للعودة 

إىل أرض أجدادهم.

حّفزت الصور عدداً كبرياً من األسئلة داخيل، أسئلة حول 

وجودي هنا واآلن، يف هذا املكان، عىل هذه األرض، سواء 

أكان ذلك يف الضفة الغربية أم القدس. جعلتني أسائل 

موقفي كمشاهدة، وكطرف يتناوله هذا الحدث.

تعّمقت أكرث يف تلك األسئلة. بدأت أتابع بدايات ارتباط 

بيني وبينهم - بيننا. بعض هؤالء الناس من يافا مثيل، وقد 

أصبحت عائالتهم من الالجئني يف العام نفسه الذي انتقلت 

فيه عائلتي من يافا إىل القدس. إنهم يعودون اآلن، إىل حيث 

أنا اآلن، يعودون إىل أرضهم املفقودة. األرض التي صدمت 

ذاكرتهم منذ عقود، وهي األرض التي يعرفونها بفقدها. فقد 

حارصهم يف وجود سوداوي كالجئني.

هل يعرفون األرض التي يعودون إليها؟

هل هم مستعدون لهذه العودة؟

هل هم مستعدون لصدمة جديدة؟ أو رمبا حداد؟

هل يريدون حقاً أن يكونوا حيث أنا اآلن؟

أمل نكن نسري جميعنا يف تلك اللحظة عائدين إىل أرضنا 

من خاللهم؟

أمل يجعلنا ذلك كفلسطينيني عىل هذه األرض محارصين 

أكرث، ورمبا أكرث ذنباً.

أجرّد هذه األرض امللغومة فكرياً وتاريخياً وسياسياً.

أجرّد هذه األرض من كل يشء، محولًة إيّاها إىل مشهد فارغ 

وقاحل، إىل هاوية؛ هاوية من األسئلة، هاوية أحاول االختباء 

وراءها، هاوية تظهرهم وهم يعبون الحدود كام لو كانوا 

رؤيا لحقٍّ أبدي، رؤيا لعودٍة النهائية.

أجرّد هذه األرض ألطهرها من التاريخ.

أجرّد هذه األرض ألعب أرض بياضهم.

مرينا بامية
ألعُبَ أرض بياضهم
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Majd Abdel Hamid (b. 1988, 
Damascus, Syria) holds a Bachelor’s 
Degree in Fine Arts from Malmö Art 
Academy, Sweden (2010). Previously 
he studied at the International 
Academy of Art Palestine from 
2007–2009. He was also a finalist 
in the 2008 and 2010 Young Artist 
Awards. 
Selected group shows include: ‘Here 
and Now’ at the Laznia Center for 
Contemporary Art, Gdansk, Poland; 
‘de Ramallah et Gaza’, Beaux-Arts 
de Toulouse, France; ‘Such Stuff 
As Dreams Are Made On’ (2011) 
and ‘Fragile Bodies’ (2009) at the 
Mosaic Rooms, London; ‘ESCAPE’ 
(2011) at the Lunds Konsthall, Lund, 
Sweden; ‘Place Without Borders’ at 
Cittadellarte, Fondazione Pistoletto, 
Italy (2008); and ‘Mono Cultures and 
Other Realities’ at the 3rd Guangzhou 
Triennial, Guangzhou, China (2008). 
He was an Artist-in-Residence at Cité 
Internationale des Arts in Paris 
in 2009. 
Currently living and working in 
Ramallah, Palestine.

This work is a collaboration between myself and 
eight women from Farkha, a village in Palestine 
near Salfeit. We made nine embroidered images 
of Mohamad Bouazizi, the young Tunisian man 
who set himself on fire in December 2010, 
marking a turning point in the modern Arab 
past, present and future. Each of the eight 
women was asked to recreate one portrait. 
They were given the freedom to improvise, 
and use colours of their choice, making of the 
production a collective collaboration rather than 
being technicians following instructions from an 
author. The embroideries, in terms of colours and 
size, reference Andy Warhol’s silkscreen prints 
of Marilyn Monroe. By twisting the medium, 
working with embroidery becomes a collective/
individual performance, an act of celebrating 
a paradoxical icon that has managed to propel 
a discussion on political, social, philosophical, 
religious and cultural levels.

Majd Abdel Hamid
Mohamad Bouazizi 
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صفحة 114 – 119: مجد عبد الحميد، »محمد البوعزيزي«، 9 قطع مطرزة )خيوط تطريز ملونة، قامش تطريز قطني(، x 58 44 سم قياس كل قطعة. صفحة 115 – 118: تفصيل ومشاهد 

لعرض العمل، املركز الثقايف الفرنيس األملاين، رام الله.

pp 58 – 63: Majd Abdel Hamid, Mohamad Bouazizi, 9 cross-stitch embroideries (coloured embroidery thread, cotton fabric), 58 x 44 cm each. 
pp 59 – 62: details, and installation views in the Franco-German Cultural Center, Ramallah.
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مجد عبد الحميد مواليد 1988، دمشق، سوريا. 

ويعيش ويعمل يف رام الله حالياً. حصل عىل درجة 

البكالوريوس يف الفنون الجميلة من أكادميية 

ماملو للفنون، )ماملو، السويد( 2010، كام درس يف 

أكادميية فلسطني الدولية للفنون ما بني العامني 

2007-2009، وقد وصل املرحلة النهائية لجائزة 

مسابقة الفنان الشاب 2008، و2010.

من مشاركاته الجامعية: معرض »هنا واآلن« يف 

مركز الزنيا للفن املعارص، غدانسك، بولندا. »من 

رام الله وغزة” كلية تولوز للفنون الجميلة، فرنسا. 

»تلك األشياء التي تصنع منها األحالم« )2011(، 

و»أجسام هشة« )2009( قاعات املوزاييك، لندن. 

»هروب« )2011( يف قاعة كونتس هول، لوند، 

السويد. »مكان بال حدود« يف كاتدرائية مؤسسة 

بيستوليتو، إيطاليا )2008(، »ثقافات متوحدة« 

و»حقائق أخرى« يف ترينايل غوانغشتو الثالث، 

غوانغتشو، الصني )2008(.

حصل عىل إقامة فنية يف املدينة الدولية للفنون 

يف باريس العام 2009.

نتج هذا العمل عن تعاون بيني وبني مثاين نساء من قرية 

فرخة، الواقعة بالقرب من سلفيت. قمنا بتطريز تسع صور 

ملحمد بوعزيزي، وهو شاب تونيس أشعل النار يف نفسه 

يف كانون األول من العام 2010، ليشكل بذلك نقطة تحول 

يف املايض العريب الحديث كام يف الحارض واملستقبل العريب 

عىل حد سواء. طلبت من كل واحدة من النساء الثامين أن 

تطرز بورتريهاََ لوجه الشاب، مثل البورتريه التي كنت قد 

عملت عليها يف البداية. منحت النساء الثامين حرية االرتجال، 

واستخدام األلوان التي يردنها، ما جعل اإلنتاج عبارة عن 

تعاون جامعي، بدل قيام مجموعة من الفنيات باتّباع 

تعليامت »الفنان/املؤلف«. واملطرزات، من حيث األلوان 

والحجم، تسرتجع أعامل بورتريه آندي وارهول ملارلني مونرو، 

املطبوعة عىل شاشات حريرية. بتغيري املادة، والعمل مع 

التطريز، يصبح األداء الجامعي/الفردي عمالً يحتفي برمز 

صنع املفارقة، وبالتايل خلق جدل عىل األصعدة السياسية، 

واالجتامعية، والفلسفية، والدينية، والثقافية. ال ميكن أن 

يعود العامل العريب كام كان قبل إشعال محمد بوعزيزي النار 

يف نفسه.

مالحظة: ال يخضع هذا العمل ألية حقوق طبع أو نرش. 

ميلك أي شخص الحرية يف استخدام الصور أو إعادة إنتاج 

املطرزات.
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مجد عبد الحميد
محمد البوعزيزي
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Born in 1988 in Al Quds, Palestine, 
Omarivs Ioseph Filivs Dinæ was 
awarded a Bachelor of Arts in 
Fashion Design and Technology 
from the London College of Fashion 
in 2010, with a specialisation in 
menswear. Upon the completion of his 
undergraduate studies, he returned 
to Palestine and now lives with his 
maternal grandmother in Beit Hanina, 
Al Quds.
In 2011, he showed his first collection, 
‘Silk Thread Martyrs’, at the Mosaic 
Rooms in London during London 
Fashion Week. His work has also been 
acquired by The British tMuseum. 
Since then, Omarivs Ioseph Filivs Dinæ 
has centred his practice on dress and 
fashion in Palestine, both historical 
and contemporary. Currently he is 
involved in several curatorial, making 
and writing projects pertinent to textile, 
craft and costume.

The notion of masculinity is central to the 
Palestinian struggle for self-determination and 
national identity. The concept of the nation is 
in itself patriarchal, based on a Eurocentric 
male-orientated hierarchy. Consequently, 
the Occupation, which is both colonial and 
nationalist, is gendered and therefore by 
default masculine. 
The Ceremonial Vniform is a critique of the visual 
identity of the Palestinian male and his obsessive 
adoption of mainstream Western politics of 
nation building. The work is an attempt at 
deconstructing the images of power, symbols of 
the nation, nostalgia, and the ideas of gendered 
dominance that have been consolidated 
and gentrified through the uniformed and 
bureaucratic apparatus of the occupied 
Palestinian sub-state.
Through uniform, the individual loses their 
individuality and simultaneously becomes 
super-human; exempt of accountability, they 
are licensed to disrupt, disempower, dictate 
and destroy, within an indisputable system of 
superiors and subordinates. 
The Ceremonial Vniform concentrates on the 
masculine framing of the Palestinian male, 
manifest in the martyr, prisoner, fighter, worker, 
farmer, terrorist and politician, consistently 
juxtaposed against the authenticating romantic 
image of the female who seems to eternally 
appear in her uniform of traditional rural dress. 
In particular, the work stresses how patriarchy 
is reinforced by the conversion of women from 
their male-derivative roles as sisters, mothers 
and wives in embroidered peasant dress, to 
male-equals in military fatigues, trousers, 
hattas, etc. Women do not create alternatives; 
they adopt the patriarchal narrative of power 
structures – they simply change uniforms.
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Omarivs Ioseph Filivs Dinæ 
The Ceremonial Vniform [ MMXII ] 
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صفحة 106 – 113: عمر يوسف بن دينا، »زي الترشيفات ]2012[«، تركيب متعدد املواد )أنواع مختلفة من القامش، خشب، بلكسيجالس(، قياسات مختلفة. صفحة 107 – 112: تفصيل 

ومشاهد لعرض العمل، مؤسسة عبد املحسن القطان، رام الله.

pp 64 – 71: Omarivs Ioseph Filivs Dinæ, The Ceremonial Vniform [ MMXII ], mixed media installation (silkscreened and other textiles, inlaid wood, 
Plexiglass box), dimensions variable. pp 65 – 70: details, and installation views in the A. M. Qattan Foundation, Ramallah.
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عمر يوسف بن دينا ولد العام 1988 يف القدس 

- فلسطني. حصل عىل شهادة البكالوريوس يف 

تصميم األزياء من كلية لندن لألزياء العام 2010، 

وتخصص يف تصميم املالبس الرجالية. بعد إنهائه 

دراسته الجامعية، عاد إىل فلسطني، وهو يعيش 

اآلن مع جدته يف بيت حنينا - القدس.

يف العام 2011، عرض مجموعته األوىل، »شهداء 

خيط الحرير«، يف قاعات املوزاييك يف لندن، خالل 

أسبوع لندن لألزياء. كام قام املتحف البيطاين 

باقتناء أعامله. ومنذ ذلك الحني، ركز عمر يوسف 

بن دينا أعامله عىل املالبس واألزياء التاريخية 

واملعارصة يف فلسطني. يشارك الفنان حالياً يف 

تنظيم وإقامة وكتابة مشاريع فنية ذات صلة 

باملنسوجات والحرف واملالبس.

مفهوم الرجولة مركزي يف النضال الفلسطيني لتقرير املصري 

والهوية الوطنية. مفهوم الدولة بحد ذاته أبوي، مبني عىل 

هرمية ذكورية أوروبية املنشأ. وبالتايل، االحتالل، الذي هو 

استعامري وقومي، مجندر، وبناء عليه وتبعاً لذلك، 

فهو ذكوري.

زي الترشيفات هو نقد لهوية الرجل الفلسطيني البرصية 

ولتبّنيه االستحواذي للسياسات الغربية السائدة فيام يتعلق 

ببناء الدولة. العمل محاولة تفكيك لصور القوة ورموز 

الدولة والحنني، وأفكار هيمنة النوع االجتامعي التي رّسخت 

وطبقت من خالل جهاز شبه-الدولة الفلسطينية املحتلة 

البريوقراطي النظامي.

بالزي، يفقد الفرد فرديته ويصبح بذلك فوق إنساين؛ ال 

يخضع للمساءلة، إنه مخول بالتعطيل، بالتجريد من القوة، 

باإلمالء والتدمري، ضمن نظام الرؤساء واملرؤوسني غري 

القابل للجدل.

زي الترشيفات يركز عىل اإلطار الذكوري للرجل الفلسطيني، 

ح، واإلرهايب  املتجيل يف الشهيد، واألسري، والفدايئ، والفالاَّ

والسيايس دوماً يف مقابل الصورة العاطفية املرَُقراَّة للمرأة، 

التي تبدو وتظهر لألبد يف زيها التقليدي الريفي. باألخص، 

يشدد العمل عىل الكيفية التي يتم خاللها تعزيز الهرمية 

بتحويل النساء عن أدوارهن املشتقة من الذكر كأخوات، 

وأمهات، وزوجات يف الثوب الفالحي املطراَّز، إىل مساويات 

للرجل بالبزة العسكرية، والبنطلون، والحطة ... إلخ. النساء 

َ الرواية األبوية لبرُنى القوة – إنهن،  ال يخلقن بدائل – يتبّننيرْ

ببساطة، يبّدلن الزي.
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It is our life with all its secrets, hidden issues 
and complications… it is our exhausted soul 
that refuses to announce its love to the world… 
it is an individual and collective suffering… 
which shapes the spirit of inquiry, search 
and exploration.
It is the willingness to reach out, seek and 
experiment that makes us hold on to this big 
world as if we are holding an amazing little toy 
that we turn in our hands, so that we discover 
eventually that our eyes perform a task similar to 
that of telescopes and our minds convey the task 
of questioning and analysis. Thus we live our life 
with more attraction towards the essence 
of things. 
The idea of this work originated in the reality of 
the technological developments taking place in 
the world and aims to highlight the potentials of 
modern science in accessing the inner world of 
the foetus and all that happens in that private 
vacuum world of sounds, lights and other 
happenings. How is it that the human being can 
manage to view all this through the ultrasound 
device which penetrates the physical barriers 
surrounding the foetus, giving us accurate digital 
photographs that enable us to know even the 
smallest details of the foetus’s condition? Such 
access fulfills our human curiosity to know the 
facts of the beginnings of human creation. 
The idea of this work attempts to empathise 
with art’s ability to simulate digital technology 
in its way of achieving artistic imaging, showing 
how the foetus is exposed to electrical and laser 
technology before being born. This is shown 
through a sculptural installation, in the middle 
of which a high transparent layer in the form 
of an egg embraces and protects the artwork 
and serves as a natural womb, using a material 
through which light can penetrate and thus 
having an impact on the aesthetics and details 
of the work. The viewer experiences this special 
atmosphere without physical barriers.

Abdullah Ruzzi was born in 1982 in 
Gaza and graduated in 2004 with a 
BA degree from the Education and 
Fine Arts Department at Al Aqsa 
University. Besides his formal fine art 
training, he has also attended many 
training courses and workshops with 
established artists both in Gaza and 
abroad covering drawing, painting, 
installation, illustration, graphics, 
photography, Photoshop, video art and 
interior design.
Through the support of IBBY 
(International Board on Books for 
Young People), Abdullah was a 
participant in the 2006 International 
Conference on Children’s Literature 
in China’s capital, Beijing, and was 
awarded an international certificate of 
honour. In 2012, he was an artist-in-
residence at the Townhouse Gallery in 
Cairo, Egypt (supported by UNESCO 
and ArtSchool Palestine).
Solo exhibitions include ‘Pulse’ at 
the Townhouse Gallery, Cairo, Egypt 
(2012); and ‘Earthen Colors’ at 
the Qattan Centre for the Child in 
Gaza (2008). He has also exhibited 
recently in group exhibitions in Egypt 
and Italy, such as Middle East, Cairo 
Atelier, Cairo, Egypt (2012) and the 
International Exhibition for the Arte 
Laguna Prize, Venice, Italy (2012). 
Also a finalist in the 2010 Young 
Artist Award, Abdallah was awarded 
the Second Prize for his multimedia 
installation The Germ that was 
installed in a disused water storage 
structure near Khan Younis, Gaza.
The artist lives and works in Gaza.
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صفحة 100 – 105: عبد الله الُرّزي، »رحم«، تركيب متعدد املواد والتقنيات )فايبجالس، ورق الصق، أسالك، قامش، صوت ومصدر إضاءة(. صفحة 101: تفصيل، جمعية الشبان املسيحية 

)YMCA(، غزة )تصوير: رشيف رسحان(. صفحة 102: مشاهد لعرض العمل، جمعية الشبان املسيحية )YMCA(، غزة )تصوير: رشيف رسحان(. صفحة 103: مشهد لعرض الصور 

الفوتوغرافية والفيديو التوثيقي يف املركز الثقايف الفرنيس األملاين، رام الله. صفحة 104: مشهد لعرض العمل، جمعية الشبان املسيحية )YMCA(، غزة )تصوير: رشيف رسحان(.

pp 72 – 77: Abdullah Ruzzi, Womb, mixed media installation (fiberglass, sticker paper, wires, cloth, sound and light source), dimensions variable. 
pp 73: installation view, Young Men’s Christian Association (YMCA), Gaza (photo: Shareef Sarhan). pp 74: installation of the documentation video and 
photographs in the Franco-German Cultural Center, Ramallah. pp 75: installation views, YMCA, Gaza (photo: Shareef Sarhan). pp 76: detail. (photo: 
Shareef Sarhan)
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هي حياتنا بكل ما فيها من أرسار وخفايا وتعقيدات، وروحنا 

املتعبة واملرهقة التي ترفض أن تعلن تعبها يف وجه العامل. 

هي معاناة فردية/عامة، تحفز فينا روح التساؤل والبحث 

واالكتشاف.

هي إرادة الوصول والبحث والتجريب التي تجعلنا منسك 

بهذا العامل الكبري، وكأننا منسك بلعبة صغرية ومدهشة، نقلبها 

بأيدينا كيف نشاء، لنكتشف يف النهاية أن ألعيننا مهمة 

التلسكوبات، ولعقولنا مهمة التساؤل والتحليل. وبهذا نعيش 

الحياة بجاذبية أكب نحو جوهر األشياء.

جاءت فكرة هذا العمل من واقع التطور التكنولوجي 

الحاصل يف العامل، ليسلط الضوء عىل إمكانيات العلم 

الحديث يف الوصول إىل العامل الداخيل حول الجنني، وما 

يحدث يف هذا العامل الخاص من أصوات وأضواء وفراغ 

وغريه، وكيف متكن اإلنسان من مشاهدة هذا كله عب جهاز 

األلرتاساوند الذي يخرتق الحواجز املادية التي تحيط بالجنني، 

ويعطينا صوراً رقمية دقيقة نعرف من خاللها أدق التفاصيل 

عن حالة هذا الجنني، لرتوي فضول اإلنسان إىل معرفة 

الحقيقية عن بداياته يف التكوين، وهنا تأيت فكرة العمل 

لتؤكد قدرة الفن عىل محاكاة التكنولوجيا الرقمية، للوصول 

لتصوير فني، وكيف أنه يتعرض لتأثري التكنولوجيا قبل 

والدته، ويأيت هذا كله من خالل عمل فني تركيبي نحتي.

ّزي من مواليد غزة العام 1982،  عبدالله الرُّ

ويعيش ويعمل فيها. حصل يف العام 2004 عىل 

درجة البكالوريوس من قسم الرتبية والفنون 

الجميلة من جامعة األقىص، ويعمل يف قسم 

العالقات العامة يف وزارة النقل واملواصالت. تلقى 

العديد من الدورات والورش التدريبية عىل أيدي 

فنانني، منها دورة يف الرسم التوضيحي، ودورة يف 

فنون الرسم والتصوير والجرافيك، وورش يف مجال 

الفوتوشوب، والفيديو آرت، والتصميم والديكور 

الداخيل. شارك يف كثري من البامج التدريبية من 

رسم وتصوير وتركيب يف مدينة غزة والخارج.

من معارضه الفردية: 2012: نبض، جالريي تاون 

هاوس، القاهرة – مرص. 2008: ألوان ترابية، مركز 

القطان للطفل/مؤسسة عبد املحسن القطان، غزة.

شارك يف مجموعة معارض جامعية، منها: 2012: 

معرض الرشق األوسط يف اتيليه القاهرة، القاهرة – 

 ،)artelagunaprize( مرص. 2012: املعرض الدويل

فينيسيا – إيطاليا. 2010: معرض مسابقة الفنان 

الشاب للعام 2010، مؤسسة عبد املحسن القطان، 

رام الله. جوائز وإقامات فنية: 2012: حصل عىل 

إقامة فنية يف تاون هاوس جالريي يف القاهرة، 

بدعم من منظمة اليونسكو ومنتدى الفنون 

املعارصة، القاهرة – مرص. 2010: حصل عىل 

الجائزة الثانية يف مسابقة الفنان الشاب للعام 

2010، مؤسسة عبد املحسن القطان، رام الله. 

2006: حصل عىل شهادة رشف دولية، ومشاركة 

يف املؤمتر الدويل حول أدب األطفال يف العاصمة 

الصينية بكني بدعم من منظمة اليافعني الدولية 

)ibby(، بكني – الصني.
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عبدالله الُرّزي
رحم
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An interactive installation, made in the form of a 
reaction that simulates human reality in general 
and in particular that of the Arab world in light 
of the Arab Spring and the revolts exploding one 
after the other around the world. The project 
indicates the importance of the individual in 
making change as it highlights the role of the 
individual and the transformation from observer 
to being the event itself; an observer who is not 
necessarily under the direct impact of what he 
or she observes, but one who is satisfied with 
measuring and waiting and being in the middle 
of what is taking place whether they like it 
or not.
The audience is like the artist, an inevitable part 
of the work without which the work cannot be 
completed or developed. The artist represents 
two sides of any work he or she makes: the 
maker on the one hand, and the viewer on the 
other. The audience is also an active component 
of the work, no less important than the maker. 
The artwork is, at the same time, a sarcastic 
interaction between the concepts and the rules, 
represented in the project by a separating line. 
That line, with its all meanings of authority and 
regime, is necessarily linked to the authority 
that imposes it. It is fair and adequate as long 
as those who imposed it are fair and adequate, 
and it is unfair and inadequate as long as those 
who imposed it are the same. And here is where 
confusion happens; any system calls for the 
justice of its own lines and rules based on its 
own interests, which might not always be in 
line with the public’s interest. This is where our 
respect for lines and rules happens without 
us actually thinking about their meaning or 
content; like cattle, we follow the paved road. 
This rule has been extended until it has also 
reached museums and exhibition spaces. A line 
separating the viewer and the artworks is always 
found in museums; some also have sensors that 
detect any violation of these lines. It is a spatial 
distance that reflects and gradually transforms 

Dia’ Azzeh was born in Jerusalem 
in 1985, and grew up in Ramallah, 
Palestine. Dia’ studied for a BA degree 
in multimedia arts at the Higher 
Institute of Multimedia Arts, Manouba 
University in Tunisia, graduating in 
2007, and subsequently joining the 
team at Zan Studio in Ramallah where 
he worked on several educational 
multimedia projects. 
He has participated in various 
international festivals and workshops, 
including the Masarat Festival in 
Brussels and Mons, Belgium (2008); 
an animation workshop in Kigali, 
Rwanda, at the Ishyo Arts Centre 
and Rwanda Cinema Center on the 
economical use of energy (2011); and 
the Middle East Alternative Arts Festival 
in Athens, Greece (2011). 
Dia’ was recently awarded his MFA 
from the Ecole Nationale Supérieure 
des Arts Visuels de La Cambre in 
Brussels, Belgium.

into a psychological one, whether from the 
painting in the museum, the scene on TV, or any 
other reality outside the walls of the ego. 
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صفحة 92 – 99: ضياء العزة، »بال عنوان«، تركيب تفاعيل أنيميشن مع صوت ورشيط إضاءة حمراء. صفحة 93: مشهد لعرض العمل، جالريي املحطة، رام الله. صفحة 94 – 95: صور ثابتة. 

صفحة 96 – 98: مشاهد لعرض العمل، جالريي املحطة، رام الله.

pp 78 – 85: Dia’ Azzeh, Untitled, interactive animation installation with sound and red light line. pp 79 – 81: installation views at Al Mahatta Gallery, 
Ramallah. pp 82 – 83: video stills. pp 84: installation view, Al Mahatta Gallery, Ramallah.
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عمل تركيبي تفاعيل، يأيت كردة فعل تحايك الواقع اإلنساين 

عامًة، والعريب خاصًة، يف ظل الربيع العريب والثورات املتفجرة 

تباعاً يف كل العامل. فاملرشوع يشري إىل األهمية العظمى لقدرة 

الفرد يف التغري، وإبراز دور الفرد وانتقاله من موقع املشاهد 

إىل املشاركة يف الَحدث بعينه. ُمشاهد ليس بالرضورة أن 

يكون واقعاً تحت التأثري املبارش ملا يشهد، وإمنا يكفيه القياس 

واالنتظار، وذلك كفيل بأن يجعله يف وسط األحداث، راغباً 

أم كارهاً.

الجمهور كام الفنان، جزء من العمل ال يتم إال به، وال يكتمل 

وال يتطور إال مبساهمته. فالفنان ميثل طرفني يف أي عمل 

يقوم به، فمن ناحية هو صاحب العمل، ومن ناحية أخرى 

هو متلقٍّ له. وكذلك الجمهور، فهو عنرص فاعل يف العمل 

ال تقل أهميته عن أهمية من قام به. العمل أيضاً تفاعلية 

هزلية للمفاهيم والقواعد، املمثلة يف املرشوع بخٍط فاصل. 

فالخط، مبا يحمله من دالالت للنظام والسلطة، مرتبط لزاماً 

بالسلطة التي تفرضه. فهو صالح عادل امتداداً لصالح وعدل 

من فرضه، ظامل وفاسد بفسادهم. وهنا يحدث الخلط، 

فأي نظام ينادي ويسوق لعدالة خطوطه وقواعده بحسب 

مصالحه التي قد ال تتفق دامئاً مع مصلحة العامة. ومن 

هنا يأيت احرتامنا للخطوط والقواعد دون التفكري فعلياً مبا 

تحمله من معاٍن ومضامني. إنُه تأثري القطيع وسلوك الطريق 

املعبد. قاعدة امتدت حتى وصلت املتاحف ودور العرض. 

ففي املتحف هناك دامئاً فاصل ما بني املشاهد والعمل، حتى 

أن بعض املتاحف مجهزة بآليات تكشف عن اخرتاق أحد 

الحضور للفاصل، لنهيه أو رمبا معاقبته! هي املسافة املكانية 

التي تنعكس وتتحول تباعاً إىل مسافة نفسية، سواء عن 

اللوحة يف املتحف، أو املشهد يف التلفاز، أو أي واقع خارج 

جدران األنا.

ضياء العزة مواليد مدينة القدس العام 1985، نشأ 

وعاش يف مدينة رام الله.

أنهى دراسته الجامعية يف املعهد األعىل لفنون 

امللتيميديا- جامعة منوبة يف تونس، وحصل عىل 

شهادة يف فنون الوسائط املتعددة العام 2007. 

انضم إىل فريق أستوديو زان وعمل هناك عىل 

العديد من املشاريع التعليمية والفنية متعددة 

الوسائط.

مشاركات محلية وخارجية: 2011: شارك يف 

مهرجان الفنون البديلة الرشق أوسطي )أثينا، 

اليونان(. 2011: شارك يف ورشة عمل حول تصميم 

إعالن رسوم متحركة توعوي يف مركز روندا للسينام 

ومركز إشيو للفنون )كيجايل، رواندا(. 2010: شارك 

يف ورشة عمل فنية ضمن مهرجان “سني” لفن 

الفيديو واألداء، رام الله. 2008: شارك يف املوسم 

الفني الفلسطيني “مسارات” يف بلجيكا )بروكسل، 

ومونس -بلجيكا(. نال ضياء، مؤخراً، شهادة 

املاجستري من جامعة الكمب للفنون يف بروكسل.
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ضياء العزة
بال عنوان
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An entrance might be: what is real and 
factual, even if it is rather imaginary, while 
the will and its link with consciousness or its 
absence makes it appear so? That would be 
an intersection: a utopia, or dystopia? Let’s go 
deeper into the question: utopia as a dream or 
a wish, or dystopia as a failure and submitting 
to destruction? Or to the other edge of the 
question: is it human, or a miserable thing 
swapped between the human sciences, the 
media, policies and commerce? It is the same 
question with the artwork: trying to affirm a 
particular reality, or dispute it or another reality. 
It frames, then destroys the frame. It declares 
itself an artwork, then denies it, and is still 
not satisfied. It attacks the imaginary, and 
afterwards attacks the metaphor and puts them 
together as a mirror on the present situation. 
Language, with its grammar, then becomes an 
exit it eludes through as representation. Then it 
opens to another space and time – a Barzakh, an 
isthmus, a Limbo. 
Does this questioning make things clear? Or 
is it only clear among other conditions? We 
can speak of the now, the present, as too 
charged with the past. It can’t bear any more 
accumulation, as the accumulation of light in 
photography makes a crystallised moment and 
stills time, perhaps too still, with a gaze fixed 
upon it in affirmation of the frozen alternation 
between utopia and dystopia, between what is 
seen and what is wanted and can be believed. 
In simpler words: the amount of distortion in 
the most perfected image, the commercial ad 
in the middle of the miserable city, and in the 
most miserable image, the one you try to avoid 
because of the harsh ugliness of what you 
know is real in it. The alternation comes back 
to appear as a performance: the end of the real 
and factual as it is, to make the beginning of the 
performance as another new life, an afterlife, 
where the imaginary does not tie in with the 
real. Or, in other words, where the performance 

Dirar Kalash (b. 1982) graduated from 
the University of Haifa in 2006 with a 
BA in Fine Arts and Music.
He works with live performance, 
combining text, sound, image, video 
and movement. Regularly using free 
and open-source software in the 
field of real-time audio and video and 
image processing, he is also a multi-
instrumentalist and engages in musical 
composition and free improvisation. 
His work is based on everyday life as a 
phenomenon, which is then subjected 
to live processing, composition and 
decomposition in order to transcend 
time and matter to a ritualistic live 
performance.
Some of his group participations 
include a live audio-video performance 
for the 2011 /si:n/ Festival of Video 
Art and Performance in Ramallah, 
and a video and sound installation 
for the 2011 Open Studio exhibition 
at the Khalil Sakakini Cultural Centre 
(Ramallah). 

does not tie with everyday reality, and one of 
them does not appear at the expense of the 
other’s absence. Also, it is not a complete reality, 
and not a total imaginary (if we consider the 
imaginary as the working matter of artworks). 
But it is a space in which both perform their 
ascendancy on perception and the senses. They 
share the eye and the ear. You would recognise 
something from the past in it, and will also 
recognise a determined fate, but not completely, 
because there are no borders to this Barzakh, 
and nothing forms a totality in it. Instability. A 
transformation of words, sentences, images 
and sounds, and also of roles: the artwork-
project, the process, the tools and materials, the 
performer and the performance. A succession of 
gestures. In posture and name-giving. Everything 
becomes one and the same with everything else.
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صفحة 84 – 91: رضار كلش، »صوت مستصخر«، أداء مريئ ومسموع حي وتركيب متعدد التقنيات )ثالثة أعامل فيديو وصور فوتوغرافية مؤطرة(، قياسات ومدد مختلفة. 

صفحة 85: مشاهد لعرض »بال عنوان« )1:03 دقيقة، متواصل(. صفحة 86: صور ثابتة من »رجل غراب 2« )2:27 دقيقة، متواصل(. صفحة 87: صور ثابتة من »رجل غراب 1« )0:34 دقيقة، 

متواصل(. صفحة 88: رضار كلش خالل أدائه عرضه ضمن افتتاح اليايا 2012 يف مركز خليل السكاكيني الثقايف، رام الله، 3 ترشين الثاين 2012. صفحة 89: مشاهد لعرض العمل، مركز خليل 

السكاكيني الثقايف، رام الله. صفحة 90: رضار كلش خالل أدائه عرضه أمام لجنة التحكيم يف مركز خليل السكاكيني الثقايف، رام الله، 29 ترشين األول 2012.

pp 86 – 93: Dirar Kalash, Stonified Voice, live audio-visual performance and multimedia installation (three videos and framed photographs), 
dimensions and duration variable. pp 87: Dirar Kalash performing for the jury in the Khalil Sakakini Cultural Centre, Ramallah, 29 October, 2012. 
pp 88: installation views, Khalil Sakakini Cultural Centre, Ramallah. pp 89: Dirar Kalash performing at the opening of YAYA 2012 in the Khalil Sakakini 
Cultural Centre, Ramallah, 3 November, 2012. pp 90: video stills from Crowman 1 (0:34 min. loop). pp 91: video stills from Crowman 2 (2:27 min. loop). 
pp 92: installation view of projection of Untitled (1:03 min. loop).
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مدخل: ما هو واقعي أو حقيقي، ولو أنه أقرب إىل الخيال، 

بينام تحوله اإلرادة وارتباطها بالوعي أو غيابه، ليبدو كذلك، 

يكون هذا مفرتقاً: يوتوبيا أم ديستوبيا؟ نتعمق يف السؤال: 

اليوتوبيا كحلم وأمل منشود، أو الديستوبيا كإخفاق ورضوخ 

وتسليم للدمار؟ الحافة الثانية للسؤال: إنسان أم ذلك اليشء 

البائس الذي تتقاذفه العلوم اإلنسانية واإلعالم والسياسات 

والتجارة؟ كذلك األمر مع العمل الفني، الذي يحاول أن 

يؤكد واقعاً معيناً، أو أن يفّنده. يضع اإلطار، يحطمه، يعلن 

نفسه كعمل فني، ثم ينفي ذلك. وال يكتفي بذلك، يخرج 

عىل الخيال، ثم عىل املجاز، ويضعهام يف مرآة الوضع الراهن. 

تصبح اللغة بنحويتها مخرجاً، تتملص من خالله كتمثيل، 

ينفتح إىل زمان ومكان آخر برزخ.

ولكن، هل هذا يجعل األمور واضحة، أو واضحة فقط، من 

مجمل الظروف األخرى؟ ميكن الحديث عن اآلن، الحارض، 

الراهن، بأنه معبأ باملايض، مل يعد يحتمل املراكمة، كمراكمة 

الضوء يف التصوير الشميس، التي تصبح لحظة مجّمدة، ثابتة، 

لرمبا أكرث مام ينبغي، كام تثبت النظرة عليها وترُثبت: املراوحة 

بني اليوتوبيا والديستوبيا، ما ترى وما تريد أو تستطيع أن 

تصدق. وللتبسيط بكلامت أخرى: مدى التشويه يف أكرث 

الصور كامالً -اإلعالن التجاري وسط املدينة البائسة، وأكرث 

الصور بؤساً، تلك التي تتفاداها للبشاعة الفظة للحقيقي 

الذي فيها. تعود عملية املراوحة بني هذا وذاك لتكون برزخاً 

بهيئة أداء: انتهاء الواقعي والحقيقي كام هو عليه، وبداية 

األداء، كحياة أخرى، جديدة. ال يلتقي الواقع فيه باملتخيل، 

أو بكلامت أخرى األداء الفني والواقع اليومي، وال يظهر 

أحدهام عىل حساب غياب اآلخر، أي: ليس هو واقع بالتامم، 

وليس هو متخيل بالكامل )إذا افرتضنا أن الخيال هو مادة 

العمل الفني(، بل هو مساحة يتشارك فيها االثنان سطوتهام 

عىل الحواس واإلدراك. يتشاطران العني واألذن. تتعرف عىل 

يشء من املايض، وترى فيه شيئاً من الرؤيا مبصري محتوم، 

ولكن ليس متاماً، ألنه ال حدود للبزخ، وال يشء يكتمل فيه. 

ال استقرار. تتبدل الكلامت، والجمل، والصور، واألصوات، 

واألدوار كذلك: العمل-املرشوع، السريورة، أدوات العمل 

واملواد، واألداء، واملؤدي. حركة وراء حركة، باإلمياء

والتسمية، متاٍه.

رضار كلش مواليد 1982، يعمل بشكل أسايس يف 

مجال األداء الحي، ويدمج يف عمله النص والصوت 

والصورة والفيديو والحركة. ويستخدم يف أعامله 

أنظمة محوسبة مجانية ومفتوحة لالستخدام يف 

مجال معالجة الصوت والصورة. وكلش عازف 

متعدد اآلالت، وله خبة يف التأليف املوسيقي 

كام يف العزف االرتجايل. تخرج من جامعة حيفا 

العام 2006 حامالً درجة البكالوريوس يف الفنون 

الجميلة واملوسيقى. ومن بعض مشاركاته 

الجامعية، عرض أداء سمعي وبرصي حي يف 

مهرجان “سني” لفن الفيديو واألداء )رام الله(، 

وعمل فيديو وصوت تركيبي شارك من خالله يف 

معرض األستوديو املفتوح الذي أقيم يف مركز خليل 

السكاكيني الثقايف )رام الله( العام 2011.

يستند عمله إىل الحياة اليومية كظاهرة، التي هي 

بدورها عبارة عن معالجة حية، وتأليف وتفكيك، 

من أجل تجاوز الوقت، ومن أجل أمور لها عالقة 

بأداء حي للطقوس.

92
 / 

93
   

 D
ira

r K
al

as
h

رضار كلش
صوت مستصخر



94
 / 

95
   

 S
ha

da
 S

af
ad

i

Shada Safadi was born in 1982 in 
Majdal Shams in the occupied Syrian 
Golan, where she currently lives and 
works. Shada graduated in 2005 
with a BA degree in painting from 
Damascus University’s Department of 
Fine Arts. Her first solo exhibition was 
held in the Fateh Al Mudares center 
for Arts and Culture in Majdal Shams. 
Her work has been shown in many 
group exhibitions in Syria, Palestine, 
occupied Golan and the United 
Kingdom, including ‘Fragile Bodies’ at 
the Mosaic Rooms, London, in 2009. 
She participated in a workshop at the 
first Sculpture Festival in the Golan at 
the Fateh Al Mudares Center for Arts 
and Culture in 2007, and in the Khalil 
Sakakini Cultural Center’s Open Studio 
programme in both 2009 and 2010. 
A previous participant in the Young 
Artist Award, Shada was awarded the 
Second Prize in 2008.

That spirit could have flown without being seen 
by anyone. But the horror of what happened, 
and its struggling out of fear, made it leave an 
impact that demands of us, we the ones who are 
alive, to give promises. We “forget the promises 
we give to our dead”, we keep them for a few 
days and then forget. We did not see things 
ourselves when they happened... We saw it after 
it happened, and the scene etched itself in our 
memory. How can we apologise for that spirit 
that took us out of darkness? You still exist and 
we were meant to stay alive, but our freedom is 
incomplete; you are dead and we are the 
dead too.
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صفحة 76 – 83: شذى صفدي، »وعود«، تركيب تفاعيل متعدد املواد والتقنيات )صفائح بلكسيجالس، محفور عليها، خيط شفاف، مصدر إضاءة(، قياسات مختلفة. 

صفحة 77 – 82: تفاصيل ومشاهد لعرض العمل، جالريي املحطة، رام الله.

pp 94 – 101: Shada Safadi, Promises, mixed media installation (engraved Plexiglass sheets, fishing line, light source), dimensions variable. 
pp 95 – 100: details and installation views, Al Mahatta Gallery, Ramallah.
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كان ممكناََ أن تحلق تلك الروح دون أن يراها أحد. لكن 

هول ما كان وتخبط الروح بالفزع جعلها ترتك أثراََ، يطالبنا 

نحن األحياء بوعود. ونحن “ننىس وعودنا ملوتانا”، نحافظ 

عليها أياماََ قليلة ثم ننساها. مل نشاهد بأعيننا مبارشة.. رأينا 

ما بعد، وصار املشهد محفوراََ يف الذاكرة. كيف ميكن أن 

نعتذر لتلك الروح التي أخرجتنا من العتمة؟ أنت حية باقية 

وكتب لنا أن نبقى أحياء، لكن حريتنا ما زالت ناقصة، أنت 

ميتة ونحن ميتون.

شذى صفدي من مواليد مجدل شمس – الجوالن 

السوري املحتل العام 1982، وتعيش وتعمل اآلن 

يف مجدل شمس.

حصلت عىل درجة البكالوريوس يف التصوير الزيتي 

من كلية الفنون الجميلة يف جامعة دمشق. أقامت 

معرضها الفردي األول “بدون عنوان” يف مركز فاتح 

املدرس للثقافة والفنون يف مجدل شمس.

شاركت يف العديد من املعارض الفنية الجامعية 

يف سورية، وفلسطني، والجوالن املحتل، واململكة 

املتحدة، مبا فيها “أجساد هشة” يف قاعات 

املوزاييك يف لندن - بريطانيا العام 2009، 

واألستوديو املفتوح مع مركز خليل السكاكيني 

الثقايف العامني 2009 و2010. كام شاركت يف ورشة 

فنية ضمن مهرجان النحت األول يف الجوالن مع 

مركز فاتح املدرس للثقافة والفنون العام 2007. 

حصلت عىل الجائزة الثانية يف مسابقة الفنان 

الشاب للعام 2008.
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Stéphanie Saadé was born in 1983 in 
Beirut. She began studying philosophy 
and fine arts in Lebanon before moving 
to Paris where she studied with 
Christian Boltanski and Jean-Marc 
Bustamante at the Ecole Nationale 
Supérieure des Beaux-Arts de Paris 
(ENSBA). In 2008, she was awarded 
the Maurice Colin-Lefranc Scholarship 
to study at the China Academy of 
Art in Hangzhou where she began 
to work with Chinese printmaking. 
After graduating from ENSBA with 
a Masters degree, she received a 
further scholarship from the Chinese 
government to continue studying 
printmaking in Hangzhou.
Stéphanie is currently pursuing her 
artistic practice between Lebanon, 
China and France and her work links 
her experience of the three countries 
in which she has been living. In 
November 2011, she was selected 
to participate in Exposure 2011 at 
the Beirut Art Center for which she 
produced Vitrine 70, a work conceived 
especially for the Lebanese context. 
She exhibited at the Running Horse 
Gallery in Beirut in September 2012 
and her work will feature in the Beirut 
Waterfront collection of contemporary 
Lebanese art.

Meander reproduces the scheme of a map and 
can be gazed at, like maps are, in view of future 
travels. The act of travelling happens in the 
imagination, and whether this is later realised or 
remains a projected scheme is not important; it 
is the dimension of dream that is important. With 
Meander, we are faced with an initial territory 
that is imaginary and ever-changing, given that 
the spectator is free to interact with the work; 
taking a piece and placing it somewhere else 
on the wall, he or she modifies its contours and 
limits. The spectator can enjoy this as a purely 
artistic act, rethinking the line of an abstract 
drawing – or more geographically, and dream 
him or herself a country. With regard to the 
context, this act cannot but acquire a political 
implication. 
Unlike the well-defined contours of borders 
on a map, here we are faced with rather loose 
ones that seem to be falling; a steel garland. 
The binary aspect of the artwork is mirrored in 
the colours of the material it is made of. The 
reflective golden steel possesses the qualities of 
a jewel, of something precious one would like to 
have or touch. On the other side, like the reverse 
side of a medal, the steel is black and dull. 
Poetic and tautological dimensions result 
from the story of the artwork itself: produced 
in Lebanon, Meander had to reach Ramallah 
before it could be exhibited. To achieve this it 
goes through meanders itself, an unintentional 
process symbolising its purpose and meaning.
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Meander
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صفحة 68 – 75: ستيفاين سعادة، »تََعرُّج«، تركيب تفاعيل متعدد املواد والتقنيات )حديد مطيل، دهان أسود، حلقات معدنية، عيص خشبية(، قياسات مختلفة. 

صفحة 69 – 74: تفاصيل ومشاهد لعرض العمل، املركز الثقايف الفرنيس األملاين، رام الله.

pp 102 – 109: Stéphanie Saadé, Meander, interactive mixed media installation (mirrored stainless steel, black paint, metal chain links, wood dowel 
pieces), dimensions variable. pp 103 – 108: details and installation views, the Franco-German Cultural Center, Ramallah.
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ستيفاين سعادة ولدت يف العام 1983 يف بريوت. 

بدأت دراسة الفلسفة والفنون الجميلة يف لبنان 

قبل أن تنتقل إىل باريس حيث درست مع 

كريستيان بولتانسيك وجان مارك بوستامنونت يف 

الكلية الوطنية العليا للفنون الجميلة يف باريس. 

يف العام 2008، حصلت الفنانة عىل منحة موريس 

كولن لو فرانك، للدراسة يف أكادميية الصني للفنون 

يف مدينة هانغتشو، حيث بدأت العمل يف مجال 

فن الحب الصيني. بعد تخرجها من الكلية الوطنية 

العليا للفنون بدرجة املاجستري، تلقت منحة 

دراسية أخرى من الحكومة الصينية ملواصلة 

دراسة آليات فن الحب الصيني يف هانغتشو.

تستكمل ستيفاين مامرسة موهبتها الفنية حالياً ما 

بني لبنان والصني وفرنسا، وترتبط أعاملها بتجربتها 

يف البلدان الثالثة التي كانت تعيش فيام بينها. يف 

شهر ترشين الثاين من العام 2011، تم اختيارها 

للمشاركة يف »إكسبوزر« 2011، يف مركز بريوت 

للفنون، حيث عملت الفنانة عىل إنتاج عملها 

»فرتينا 70« ليتم عرضه خالله، وهو عرض خاص 

بالسياق اللبناين. ستعرض أعاملها يف جالريي »رننج 

هورس« يف بريوت يف أيلول 2012، كام سيتم عرض 

أعاملها يف معرض »واجهة بريوت املائية« ضمن 

مجموعة الفنون اللبنانية املعارصة.

يعيد عمل “تََعرُّج” إنتاج خريطة ميكن التحديق فيها، 

متاماً مثل أي خريطة، من أجل النظر يف أي مشاريع سفر 

مستقبلية. يحدث فعل السفر يف املخيلة، وسواء يتم تحقيق 

ذلك الحقاً، أو يبقى خطة محتملة، فإن ذلك ليس باألمر 

املهم. مع “تعّرج” تواجهنا منطقة أولية خيالية ودامئة 

التغري، مع إعطاء املشاهد حرية التفاعل مع العمل؛ بأخذ 

قطعة ووضعها يف مكان آخر عىل الحائط، وميكنه أن يعدل 

حدودها وشكلها الخارجي. ميكن للمشاهد أن يستمتع بهذا 

العمل بوصفه فعالً فنياً بحتاً، وأن يعيد التفكري يف الخط، 

أو يف رسم مجرد، أو أن ميتد ذلك إىل ما هو أبعد من ناحية 

جغرافية، فيحلم بدولة لنفسه. ومع ذلك، فبأخذنا لسياق 

املعرض بعني االعتبار، فإنه ال ميكن لهذا العمل إال أن يتخذ 

منحى سياسياً.

بخالف الشكل الخارجي املحدد متاماً يف الحدود عىل 

الخريطة، فإننا نجد أنفسنا أمام حدود رخوة تبدو وكأنها 

ستقع؛ كأنها تاج أو إكليل من الفوالذ. ولعّل البعد الثنايئ لهذا 

العمل الفني ينعكس يف األلوان واملواد التي صنع منها. إذ 

ميتلك الفوالذ الذهبي العاكس صفات الجوهرة؛ صفات يشء 

مثني يود املرء لو يأخذه أو يلمسه. ومن الناحية األخرى، متاماً 

مثل الوجه اآلخر للميدالية، فإن الفوالذ أسود اللون، وممل.

تنتج األبعاد الشعرية واملتداخلة من قصة العمل الفني 

نفسه: فقد كان عىل عمل “تعّرج” الذي تم إنتاجه يف لبنان، 

أن يصل رام الله قبل أن يكون باإلمكان عرضه. ولتحقيق 

ذلك، كان عليه أن يذهب نفسه يف رحلة تجوال قبل أن 

يكون عمالً فنياً بعنوان “تجوال”. وترمز هذه العملية غري 

املقصودة إىل هدفه ومعناه.
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ستيفاين سعادة 
ج   تََعرُّ
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These pieces emerge from my research on the 
imaginary of Jerusalem and Los Angeles as 
promised lands, signifiers beyond the realm of 
the ordinary or real city. The sculptures and the 
video are interpretations of archival photographs. 
Transforming them, or the spirit of what they 
represent, into three dimensional objects or lived 
experiences is an attempt at spatially inhabiting 
or resurrecting these nearly dormant archives, 
and disrupting a linear perspective of time.
The video shows the re-staging of a masquerade 
that took place in Alfred Roch’s house in Jaffa 
in the 1930s. Roch, a member of the Palestinian 
National League, was a merchant and landowner 
in Jaffa who threw these masquerades annually 
from the 1920s onwards. This masquerade 
showcases a peculiar aspect of modernity 
in Palestine, and is out of place in the more 
conventional urban life of Palestinian upper class 
society. It reveals a fragment of the changes that 
were taking place in Palestine, impacted by the 
shift in the usage of public space, which brought 
forth the mushrooming of bars, cafés and a 
leisure culture from the 1910s onwards. 
This project is a personal journey, an attempt 
at finding a fresh affiliation with Jerusalem, a 
city rooted in a historical tradition that has been 
withdrawn from my generation. It is driven not 
merely by a sense of historical responsibility 
but, most of all, a desire to strengthen my 
relationship to Jerusalem by way of celebration.

Jumana Manna’s work explores the 
construction of human identity in 
relation to historical narratives and 
subcultural or athletic communities. 
Her videos are attempts at weaving 
together portraits of morally dubious 
characters or events, and her 
sculptural practice entails a disfiguring 
of familiar objects de-bunked from 
their designated function and 
re-presented in a state of abjection 
or defeat.
Manna was educated at the Bezalel 
Academy of Arts (Jerusalem), the 
National Academy of the Arts (Oslo) 
and CalArts (the California Institute of 
the Arts, Los Angeles). 
Her solo exhibitions include the 2011 
‘Wanderers’ at One Night Only Gallery 
(Oslo, Norway) and ‘For Those Who 
Love the Smell of Burning Tires’ in 
2010 at the Kunsthall Oslo (Oslo, 
Norway). In 2012 she exhibited in a 
group show ‘Far Too Near East’ at the 
DOX Gallery (Prague, Czech Republic), 
and in 2011 she participated in 
‘CalArts Plays Itself’ at the PACT 
Zollverein (Essen, Germany) and ‘The 
Far Side of Paradise: New films from 
Norway’ at the Film Society, Lincoln 
Centre (New York, USA).
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Jumana Manna
Imagined Cities (work in progress)
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صفحة 60 – 67: جامنة مّناع، »مدن متخيلة«، عرض فيديو بعنوان »مشهد من العادات، تنّكرية ألفرد روك األخرية« )8:00 دقيقة، متواصل( وتركيب متعدد املواد والتقنيات )أعمدة كهرباء 

خزفية، هرم زجاجي، عمود معدين، أنابيب معدنية، سيليكون ملون، صورة فوتوغرافية مؤطرة(، قياسات مختلفة. صفحة 61: مشهد لعرض العمل يف أدميز فيلم، رام الله. 

صفحة 62 – 63: صور ثابتة من الفيديو. صفحة 64 – 65: مشهد لعرض العمل يف أدميز فيلم، رام الله. صفحة 66: تفصيل، أدميز فيلم، رام الله. 

pp 110 – 117: Jumana Manna, from Imagined Cities. Video projection of “A Sketch of Manners, Alfred Roch’s Last Masquerade” (8:00 min. loop) 
and mixed media installation (ceramic electricity poles, glass pyramid, metal pole, metal pipes, painted silicon, framed photograph), dimensions variable. 
pp 111 – 113: installation views, Idioms Film, Ramallah. pp 114 – 115: video stills. pp 116: installation view, Idioms Film, Ramallah.
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 يستكشف عمل جامنة مناع تركيبة هوية اإلنسان 

فيام يتعلق بالرسديات التاريخية أو املجتمعات 

الرياضية أو ذات الثقافات الفرعية. إن أعامل 

الفيديو التي تنتجها جامنة مناع هي محاوالت 

لنسج صور لشخصيات أو أحداث مشكوك فيها 

أخالقياً، وتنطوي أعاملها يف مجال النحت عىل 

تشويه لألشياء املألوفة وتجريدها من وظيفتها 

املحددة، ومن ثم إعادة عرضها يف حالة نبذ أو 

هزمية.

تلقت جامنة تعليمها يف أكادميية بتسلئيل للفنون 

والتصميم )القدس(، ويف األكادميية الوطنية للفنون 

)أوسلو(، ويف معهد كاليفورنيا للفنون )لوس 

أنجلوس(. تتضمن معارضها الفردية: »متجولو 

2011« يف جالريي نايت أونيل )أوسلو، الرنويج(، 

معرض »إىل من يحبون رائحة اإلطارات املحرتقة« 

2010، يف قاعة كانتس هول )أوسلو، الرنويج(. 

شاركت يف العام 2012 يف معرض جامعي بعنوان 

»رشق بعيد قريب جداً« يف جالريي دوكس )براغ، 

جمهورية التشيك(، ويف العام 2011 شاركت يف 

معرض »معهد كاليفورنيا للفنون يعرض نفسه« 

يف باكت زولفرين )إسني، أملانيا(، ويف معرض 

»جانب الجنة اآلخر«: أفالم جديدة من الرنويج 

يف مقر جمعية األفالم، يف لينكولن سنرت )نيويورك، 

الواليات املتحدة األمريكية(.

برزت هذه القطع من البحث الذي أجريته حول الوهم 

املتصور لكل من مدينتّي القدس ولوس أنجلوس، بوصفهام 

مثالني عىل األرض املوعودة، إذ إن كلتيهام تحمالن دالالت 

تجعلهام خارج نطاق املدن العادية أو الحقيقية. وتشكل 

أعامل النحت والفيديو محاولة لتفسري الصور األرشيفية، 

وتحويلها، أو تحويل روح ما متثله، إىل مواضيع ثالثية األبعاد 

أو إىل تجارب معاشة يف محاولة للعيش يف املكان، وإحياء 

تلك األرشيفات النامئة تقريباً، وتعطيل املنظور الخطي للزمن.

يعرض الفيديو إعادة تنظيم حفلة تنكرية يف منزل ألفريد 

روش يف يافا العام 1930. وقد دأب روش الذي كان عضواً يف 

الرابطة الوطنية الفلسطينية، وتاجراً ومالك أراٍض يف يافا، عىل 

تنظيم هذه الحفالت كل عام ابتداء من العام 1920. تعرض 

هذه الحفلة التنكرية جانباً غريباً من الحداثة يف فلسطني، 

وهو خارج متاماً عاّم متثله الحياة الحرضية التقليدية للطبقة 

العليا يف املجتمع الفلسطيني. وهي تكشف عن جزء من 

التغيريات التي كانت تجري يف فلسطني، متأثرة من التحول 

الحاصل يف استخدام الفضاء العام، الذي جلب معه أعداداً 

متزايدة من الحانات واملقاهي وثقافة الرتفيه بدءاً من العقد 

األول من القرن العرشين.

ميثل هذا املرشوع رحلة شخصية، ومحاولة إيجاد ارتباط 

وانتامء جديد مع القدس- املدينة املتجّذرة يف تقليد تاريخّي 

تم سحبه منا. وليس الدافع هنا هو مجرد الشعور باملسؤولية 

التاريخية، بل إن األهم من ذلك كله، هو الرغبة يف تعزيز 

عالقتي بالقدس عن طريق االحتفال.
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Born and raised in Jerusalem, 
Inas Halabi graduated with a BA 
in Ceramics and Glass from the 
Bezalel Academy of Arts and Design 
in Jerusalem. She works mostly in 
sculpture, at times combining it with 
video and sound to create installations. 
Her work frequently deals with issues 
relating to the structures of society, 
focusing on politics and religion and 
the complex relationship between the 
individual and the collective, often 
with reference to social rituals and 
customs. 
She has taken part in several 
exhibitions in Jerusalem and Ramallah, 
and most recently in ‘Force would 
Vanish from the Relations of Men’ at 
the Thessaloniki Biennial in 2011. 
Other participations include the Open 
Studio exhibition and workshop at 
the Khalil Sakakini Cultural Centre in 
2009 and 2010, and the Young Artists 
Exhibition at the Virtual Gallery, Birzeit 
University. 
She is currently studying for a Master 
of Fine Arts at Goldsmiths, University 
of London.

The title of this work is triggered by the purity/
purification of human beings with relevance to 
the concept of “eternal recurrence”. A term used 
by the German philosopher Friedrich Nietzsche, 
“eternal recurrence” suggests that the universe 
goes through a cycle in which all events are 
repeated endlessly. This idea of the eternal 
repetition of things can be traced back to Indian 
philosophy and can also be found in ancient 
Egypt (the scarab or dung beetle was a symbol 
of eternal renewal).
Inspired originally by human rituals or 
behaviours that use repetition to reach a form of 
perfection – such as the Sufi Dervishes’ dance, 
and the monotonous movement of the prayer 
beads whilst repeating the names of God – this 
work is an attempt at creating a moment that 
can reflect simultaneously on an elevated status 
or gain of an individual, and, at the same time, 
on the loss of the individual.
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.pp 118 – 125: Inas Halabi, Safi, cast wax, dimensions variable. pp 119 – 124: details and installation views, the Khalil Sakakini Cultural Centre, Ramallahصفحة 52 – 59: إيناس حلبي، »صايف«، عمل نحتي من شمع، قياسات مختلفة. صفحة 54 – 58: تفاصيل، ومشاهد لعرض العمل، مركز خليل السكاكيني الثقايف، رام الله.
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ولدت إيناس حلبي ونشأت يف القدس، وحصلت 

عىل درجة البكالوريوس يف السرياميك والزجاج من 

أكادميية بتسلئيل للفنون والتصميم يف القدس. 

تندرج معظم أعاملها يف إطار النحت، وتجمع، يف 

بعض األحيان، بني النحت والفيديو والصوت لبناء 

أعاملها الرتكيبية. يتطرق عملها يف كثري من األحيان 

إىل القضايا املتعلقة بالبنى والهيكليات املجتمعية، 

يف تركيز عىل السياسة والدين والعالقة املعقدة بني 

الفردي والجامعي يف كثري من األحيان، مع اإلشارة 

إىل العادات والتقاليد االجتامعية.

شاركت يف العديد من املعارض يف القدس 

ورام الله، وكان آخرها معرض “القوة ستتالىش من 

عالقات الرجال” يف بينايل ثيسالونييك العام 2011. 

كام شاركت يف معرض وورشة عمل األستوديو 

املفتوح يف مركز خليل السكاكيني الثقايف العام 

2009 و2010، ومعرض الفنانني الشباب يف 

الجالريي االفرتايض يف جامعة بريزيت.

تدرس اآلن يف دائرة الفنون الجميلة يف كلية 

غولدسميث يف لندن للحصول عىل شهادة 

املاجستري.

يأيت عنوان هذا العمل انطالقاً من مفهوم نقاء/تنقية البرش، 

يف ما له من صلة مبفهوم »تكرار األبدية«. ويشري مصطلح 

تكرار األبدية، الذي استخدمه الفيلسوف األملاين فريدريك 

نيتشه، إىل أن الكون مير يف دورة تتكرر األحداث فيها إىل ما 

ال نهاية. وتعود فكرة تكرار األبدية إىل الفلسفة الهندية، كام 

ميكن إيجادها يف عصور مرص القدمية )حيث كانت الجعران 

أو خنفساء الروث، رمزاً لتجدد األبدية(.

وهذا العمل مستوحى يف األصل من الطقوس والسلوكيات 

البرشية التي تستخدم التكرار للوصول إىل شكل من أشكال 

الكامل، مثل الرقص الصويف لدى الدراويش، وحركة الخرز 

الرتيبة يف املسبحة عند تكرار أسامء الله، حيث تأيت هذه 

األعامل كمحاولة لتشكيل لحظة ميكنها أن تؤثر بشكل تلقايئ 

عىل وضعية أعىل، أو عىل فوز للفرد أو فقد له.
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صايف
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جامنة مناع
مدن متخيلة  ص 60

إيناس حلبي
صايف  ص 52

الفنانون

ستيفاين سعادة 
ج  ص 68  تََعرُّ

شذى صفدي 
وعود  ص 76

رضار كلش
صوت مستصخر  ص 84

ضياء العزة
بال عنوان  ص 92

ّزي عبدالله الرُّ
رحم  ص 100

عمر يوسف بن دينا
زي الترشيفات ] 2012 [  ص 106

مجد عبد الحميد
محمد البوعزيزي  ص 114

مرينا بامية
ألعُبَ أرض بياضهم  ص 120
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مسار الرسفيس: باص اليايا الذي كان ينقل زوار املعرض يف رام الله بني أماكن العرض، فكرة وتنفيذ املرشوع لدينا وسميحة خليل. أعىل من اليسار: باص اليايا. ومن اليمني: محطة باص 

اليايا أمام املركز الثقايف الفرنيس األملاين )تصوير: يزن الخلييل(. أدىن من اليسار: محطة باص اليايا أمام أدميز فيلم، رام الله. أدىن من اليمني: محطة باص اليايا أمام مقر مؤسسة عبد املحسن 

القطان، رام الله.

The Servees Route: the YAYA minibus, to take visitors to the exhibition in Ramallah from one venue to another (a project by Dina and 
Samiha Khalil). This page top: the YAYA 2012 minibus outside the A. M. Qattan Foundation; bottom: the YAYA 2012 bus stop in front of Idioms Film. 
Facing page top: the YAYA 2012 bus stop outside the Franco-German Cultural Center (photo: Yazan Khalili); bottom: the YAYA 2012 bus stop in front of 
the A. M. Qattan Foundation.
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مؤسسة عبد املحسن القطان

إدميز فيلم 

 مركز خليل السكاكيني الثقايف

املركز الثقايف األملاين الفرنيس

جالريي املحطة

دينا مصممة صناعية متخصصة يف مجال 

االتصال املريئ، وسميحة مهندسة معامرية 

ومهندسة ديكور. عمل كٌل من األختني 

يف أوروبا وأمريكا ملا يزيد عىل عرش 

سنوات، وتعمالن حالياً يف مدينة رام الله 

يف مشاريع مختلفة متعلقة بالهندسة 

املعامرية والتصميم والصور.

ميثل الرسفيس الخاص مبسابقة الفنان 

الشاب -من خالل تنقلها ما بني أماكن 

العرض الخمسة- منوذجاً عملياً لوسائل 

املواصالت يف املدينة. وعب خلق هذه 

التجربة الثقافية التفاعلية، يصبح الزائرون 

املستقلون للحافلة من مكان عرض إىل 

آخر، مبثابة مصّدرين لتجربة هذا العام. 

ستعمل هذه الحافلة عىل توليد أفكار 

جديدة وحيوية عب شوارع مدينة رام 

الله، جاعلًة من نفسها املوقع السادس 

للعرض.
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مسار الرسفيس
سميحة ودينا خليل
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مسار الغرافيتي: غرافيتي عىل جدران يف مواقع مختلفة يف مدينة رام الله، تصميم وتنفيذ بشار وسامي زعرور. يسار: »املصور«، عىل جدار بالقرب من ادميز فيلم، رام الله. ميني: »املفكر«، 

عىل جدار بالقرب من املركز الثقايف الفرنيس األملاين، رام الله. )تصوير: يزن الخلييل( 

The Graffiti Route: Graffiti in various locations around Ramallah, by Bashar and Sami Zarour. This page: ‘The Cameraman’, near Idioms Film. 
Facing page: ‘The Thinker’, on a wall next to the Franco-German Cultural Center. (photos: Yazan Khalili)
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مؤسسة عبد املحسن القطان

إدميز فيلم 

 مركز خليل السكاكيني الثقايف

جالريي املحطة

بشار وسامي زعرور هام من سّكان 

مدينة رام الله. حصل بشار عىل درجة 

البكالوريوس يف الفنون الجميلة تخصص 

الفن التشكييل من كلية مانهاتن فيل 

)Manhattanville College( يف نيويورك 

العام 2011، كام حصل سامي يف العام 

نفسه عىل درجة البكالوريوس يف الفنون 

البرصية من الجامعة األردنية يف عاّمن.

أثناء دراستهام، أنهيا بنجاح مثانية 

مستويات من الدورات الفنية يف منتدى 

الفنانني الشباب يف رام الله، كام شاركا يف 

عدد من ورش العمل والدورات واملشاريع 

يف مجاالت متعددة مثل: صناعة األفالم 

والرسوم املتحركة والرسوم التوضيحية 

والتصميم باألبعاد الثنائية والثالثية، 

والرسم، والتصوير الفوتوغرايف والسيناميئ.

يعمل كل من بشار وسامي حالياً 

كمصممي جرافيك وفناين فيديو يف رشكة 

كوالّج لإلنتاج يف رام الله.

لقد قمنا باختيار املسار بحسب املناطق 

التي تتميز بارتفاع عدد املشاة فيها؛ مثل 

شارع بلدية رام الله، وكذلك عدد من 

املناطق يف البلدة القدمية، ووسط البلد، 

وذلك بهدف جذب أكب عدد ممكن 

من الناس ملشاهدة هذه األعامل الفنية، 

وتشجيعهم عىل زيارة أماكن العرض. 
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املركز الثقايف األملاين الفرنيس

مسار الغرافيتي
بشار وسامي زعرور
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مسار األثاث: أثاث عام مصنوع من مواد معاد استخدامها، تصميم وتنفيذ مرسم شمس أرض للتصميم البيئي. أعىل من اليسار: مقاعد دواليب أسالك كهرباء، شارع إدوارد سعيد، رام الله 

)تصوير: يزن الخلييل(. أدىن من اليسار: مقاعد برميل، شارع يافا، رام الله. أعىل من اليمني: مقعد يطل عىل الساحل، شارع الجهاد، رام الله. أدىن من اليمني: مقعد خشب وعجل، 

شارع املكتبة، رام الله.

The Furniture Route: street furniture designed and made from recycled materials by ShamsArd Design Studio. This page top: Wooden 
Cable Reel Seats, Edward Said St., Ramallah (photo: Yazan Khalili); bottom: Barrel Benches, Yafa St., Ramallah. Facing page top: the Sea View Bench, 
Jihad St., Ramallah; bottom: Wood and Tire Bench, Library St., Ramallah.
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مؤسسة عبد املحسن القطان

إدميز فيلم 

 مركز خليل السكاكيني الثقايف

املركز الثقايف األملاين الفرنيس

جالريي املحطة
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ساحات عامة يف وسط البلد، وشوارع 

صغرية منسية، وشوارع رئيسية مطلة 

عىل البحر، وصلناها معاً مبقاعد ومظالت 

وعنارص إضاءة من مواد معاد استخدامها، 

وذلك إلبراز مشكلة النفايات الناتجة عن 

منط الحياة االستهاليك، وإلبراز جاملية 

األماكن، وتعريف الناس عىل مخابئ 

منسية يف وسط ضوضاء املدينة.

مرسم شمس أرض للتصميم البيئي 

الواقع يف رام الله، يتكون من فريق من 

املصممني يجمع 4 معامريات ومعامريني 

تجمعوا معاً بهدف إيجاد حلول تصميم 

تكون املسؤولية املجتمعية والبيئية يف 

صميمها. نحن ندرك مسؤولية تحمل 

نتائج قراراتنا وتصميامتنا، ودورها يف 

تشكيل مستقبلنا، وحامية بيئتنا، وتعزيز 

قدرات مجتمعنا. لذا، فإننا نهدف إىل 

البحث عن مواد وطرق بناء حديثة/

قدمية وتجربتها من أجل خلق مباٍن بديلة 

صديقة للبيئة واإلنسان، توفر ظروف 

استخدام مريحة كام تنسجم مع بيئتنا 

وتقلل الرضر الالحق بها. كام نهدف من 

خالل تجربتنا ملواد وتقنيات جديدة إىل 

تقليل تكلفة البناء وجعله يف متناول يد 

رشيحة أكب يف املجتمع.

مسار األثاث
مرسم شمس أرض للتصميم البيئي



مسار الرسفيس
سميحة ودينا خليل  ص 46

مسار الغرافيتي
بشار وسامي زعرور  ص 42

مسار األثاث
مرسم شمس أرض  ص 38
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أداء مريئ ومسموع حي للمشارك رضار كلش من مرشوعه »صوت مستصخر«، يف افتتاح قلنديا الدويل، قرية قلنديا، 

1 ترشين الثاين 2012 تصوير: )أعىل( ضياء الجعبة؛ )أدىن( إلواز بوالك © أرشيف مؤسسة رواق.

Live audio-visual performance by Dirar Kalash, as part of his Stonified Voice project, at the 
opening of Qalandiya International, Qalandiya Village, 1 November 2012. Photos: Diaa Jubeh, 

top; Eloise Bollack, bottom (© Riwaq Archive)
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بينوا تاديه حالياً يشغل بينوا تاديه منصب رئيس التعاون 
يف القنصلية الفرنسية العامة، ومدير املعهد الفرنيس يف 

القدس. وهو يعمل كذلك أستاذاً للدراسات األمريكية يف 

جامعة رين 2. تركز أعامله البحثية واألكادميية عىل األدب 

الحدايث، والحركات الطليعية يف الواليات املتحدة األمريكية 

واململكة املتحدة.

وقد شغل وظائف عدة يف الرشق األوسط، وبخاصة يف 

األردن )كمدرس للغة الفرنسية(، ويف اليمن حيث كان رئيس 

التعاون ومدير املركز الثقايف الفرنيس يف صنعاء.)مالحظة: 

اقترصت مشاركة بينوا عىل املرحلة األوىل من عمل لجنة 

التحكيم(

خالد حوراين فنان وكاتب ومنظم معارض وعروض. يعيش 
حوراين ويعمل يف مدينة رام الله، فلسطني. عمل سابقاً مديراً 

عاماً لدائرة الفنون الجميلة يف وزارة الثقافة الفلسطينية منذ 

العام 2004 وحتى 2006، وهو حالياً يشغل منصب مدير 

األكادميية الدولية للفنون- فلسطني. شارك حوراين يف العديد 

من املعارض، كان آخرها يف دوكيومنتا )13( يف العام 2012، 

وأيضاً يف مؤسسة يك دبليو للفن املعارص يف برلني، وبينايل 

الشارقة 10 العام 2011.

أنتج الفنان مرشوع »الطريق إىل القدس 2009« الفني، وكان 

وراء فكرة إنتاج مرشوع »بيكاسو يف فلسطني« العام 2011. 

عمل كقيم ملسابقة الفنان الشاب للعامني 2000 و2002، 

وأيضاً للجناح الفلسطيني يف بينايل ساو باولو العام 2004، 

وبينايل اإلسكندرية العام 2001.

ماركو نرييو روتييل من مواليد البندقية العام 1955، 
حيث تخرج من دراسته يف الهندسة املعامرية. عمل روتييل 

لسنوات عىل البحث يف األبعاد الخفيفة وتلك الشعرية التي 

عرّفها هارالد زميان بأنها “توسع يف التنافس الفني”. عمل 

عىل إنشاء عالقة متينة يف عمله بني الفن وغريه من املجاالت، 

عب عمله مع الفالسفة واملصورين واملوسيقيني واملخرجني يف 

أبحاثه.

يف العام 2000، أسس فريق املرشوع الفني الذي حقق معه 

العديد من مشاريع التدخالت الفنية، ومعارض الرتكيب 

الحرضية، التي أدت إىل املشاركة يف سبع دورات من دورات 

بينايل البندقية، باإلضافة إىل العديد من املعارض الفردية 

والجامعية. عرُرضت أعامله يف املتاحف واملجموعات الخاصة 

دولياً، وكذلك عرُرضت أعامله يف بينايل البندقية 2011. 

تتضمن مشاريعه الفنية الحديثة األخرى »بالورا دي آرتيسا« 

الذي تم عرضه يف قرص باالزو ريايل، ميالنو، و»تكريم ليسالو 

زميبورسكا« الذي عرض يف كافوسكاري، البندقية. يعيش 

ويعمل يف ميالنو وباريس.

نيجار عاظمي كاتبة ومحررة رئيسية ملجلة »بدون« 
الثقافية الحائزة عىل جائزة يف مجالها. نرشت كتاباتها يف 

مجالت ارتفوروم، وفريز، وهاربرز، وذا نيشن ونيويورك تاميز، 

وغريها. درست السياسة يف جامعتي ستانفورد وهارفارد، 

كام درست األنرثوبولوجيا يف جامعة كولومبيا. وهي عضو 

نيكوال جري فنانة وكاتبة ومحررة وقيّمة معارض تقيم 
 Bournville School( يف لندن. درست الفنون الجميلة يف

 Winchester School of( يف بريمينجهام ويف )of Art

Art(، كام حصلت عىل درجة املاجستري يف الفنون الجميلة 

من )Mills College( يف كاليفورنيا. لها نشاطات تعليمية 

متعددة، منها إنشاء مدرسة صيفية متعددة التخصصات يف 

 California College of The( إيطاليا، والتدريس فيها مع

Arts(، إضافًة إىل عملها يف االستشارات حول مركز القامات 

الدولية مع )Ecole Cantonale d’Art du Valais( يف 

سويرسا.

يف الفرتة بني 1995 - 2000 شغلت منصب محررة مساعدة 

يف مجلة )Third Text( ذات التأثري املهم عىل املشهد النقدي 

والفني يف العامل. ساهمت يف تحرير وإنتاج عدد كبري من 

الكتب والكتالوجات عن الفن املعارص. تعاونت يف الفرتة 

بني 1996 - 2010 مع عدد من الفنانني واملعاهد الثقافية يف 

فلسطني يف عدد من املعارض واإلقامات ومقاالت الكتالوجات 

واملنشورات، وذلك من خالل عملها منسقًة إلحدى ورش 

العمل التي يتم تنظيمها من قبل الفنانني يف اململكة املتحدة 

.)The Braziers International Artists Workshop(

عملت قيّمًة لعدد من املعارض التي أقيمت يف قاعات 

املوزاييك مبقر مؤسسة عبد املحسن القطان يف لندن، مثل 

»فضاءات محتلة« يف العام 2008، و»أجساد هشة« يف 

العام 2009، و»تلك األشياء التي ترُصنع منها األحالم« يف 

العام 2011.  يف كانون األول 2012 ساهمت يف تنظيم عدد 

 ،)Despite( من املعارض لفنانني فلسطينيني تحت عنوان

 )Arts Canteen at Rich Mix(بالتعاون مع آرس السقا و

يف لندن. كام عملت قيّمَةَ ملعارض مسابقة الفنان الشاب يف 

فلسطني يف العامني 2006 و2010.

رىل حلواين ولدت رىل حلواين يف القدس العام 1964، 
وحصلت عىل شهادة البكالوريوس يف التصوير من جامعة 

ساسكاتشوان يف كندا قبل أن تنتقل إىل لندن إلكامل درجة 

املاجستري يف التصوير الفوتوغرايف يف جامعة وستمنسرت. تعمل 

حالياً مديرة لدائرة التصوير الفوتوغرايف يف جامعة بريزيت، 

حيث قدمت أول برنامج تدريب أكادميي من هذا النوع يف 

فلسطني.

كونها نشأت يف ظل االحتالل يف القدس الرشقية، ويف ظل 

عملها كمصورة يف بيئة سياسية متوترة، فإن أعامل حلواين 

تدل عىل العالقة القوية بني الفن والسياسة. تعطي صورها 

التوثيقية ملحات عن جوانب الحياة الفلسطينية، وقد تم 

عرضها عىل نطاق واسع يف فلسطني وأوروبا والرشق األوسط 

وآسيا والواليات املتحدة، وهي موجودة يف مجموعات فنية 

 V&A يف متاحف عاملية مثل املتحف البيطاين ومتحف

يف لندن، ومركز جورج بومبيدو يف باريس، ومؤسسة خالد 

شومان يف األردن. وقد أدرجت أعاملها يف بينايل الشارقة 

السادس والسابع 2003 و2005، وبينايل ثيسالونييك 2007، 

وبينايل اسطنبول الثاين عرش 2012. وقد عرضت مجموعات 

كبرية من عملها يف متحف بوتانيك، بروكسل يف العام 2008، 

ومعرض حوش الفن يف القدس العام 2009.

يف املؤسسة العربية للصورة التي تتخذ من بريوت مقراً لها، 

والتي تعمل معها عاظمي عىل مرشوع كتاب حول املصور 

الراحل فان ليو، وهي عضو مجلس إدارة »فضاء الفنان« يف 

مدينة نيويورك.

أعضاء لجنة التحكيم



31
 / 

30

14
6 

/ 1
47

أعىل: أعضاء لجنة التحكيم، وقيِّام املعرض وطاقم برنامج الثقافة والفنون خالل محادثة عب الفيديوكونفرنس مع قيم املعرض 

يف غزة محمد مسلم. من اليسار: نيجار عاظمي، وخالد حوراين، ونيكوال جري، وريم الشلة، ومحمود أبو هشهش، ونرسين 

نّفاع، ويزن الخلييل، وماركو نرييو روتييل )مع إلينا لومباردي(. أدىن: أعضاء لجنة التحكيم نيكوال جري )يسار(، وخالد حوراين 

)ميني(، ومدير برنامج الثقافة والفنون محمود أبو هشهش مع العمل »تعرج« للمشاركة ستيفاين سعادة.

Top: Jury members, curators and A. M. Qattan Foundation staff in video link conversation with 
the curator of the Gaza exhibition, Mohammad Musallam. From left to right: Negar Azimi, Khaled 

Hourani, Nicola Gray, Reem Shilleh, Mahmoud Abu Hashhash, Nisreen Naffa’, Yazan Khalili, Marco 
Nereo Rotelli (with Elena Lombardi). Bottom: Jury members Nicola Gray (left) and Khaled Hourani 

(right), with the Director of the Foundation’s Culture and Arts Programme, Mahmoud Abu Hashhash, 
in front of Stéphanie Saadé’s Meander
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معارصين مع الصور التي تأتينا عب اليوتيوب، وشاشات 

التلفاز، والهواتف النقالة وغريها. لقد اقتطعت مرينا مسرية 

أشخاص من الذين تجرأوا عىل اجتياز الحدود املليئة بحقول 

األلغام من سوريا باتجاه هضبة الجوالن املحتلة، وذلك يف 

ذكرى يوم النكبة يف العام 2011. وما نتج عن هذه العملية 

التي انطوت عىل عمل كثيف عىل تلك الجزئية الرقمية، 

خلق تأثرياً تصادى مع تقاليد رسم املنمنامت يف بعض 

اللحظات، وكام جاء يف وصف أحد أعضاء اللجنة: شابََه 

رقصة افعوانية خفيفة. إن األفراد الذين نراهم عىل الشاشة 

البيضاء، يرتددون، بشكل غامض، ما بني االحتفال والخوف، 

وبني املجيء والذهاب. ومرة أخرى، فإن هذا العمل ببساطته 

كان تأمالً مهامً يف الشكل الرقمي وبالحيوات الغامضة للصور 

بشكل عام.

أما الجائزة الثانية، فتذهب إىل

رضار كلش عن عمله »صوت مستصخر«

قدم رضار بشكل حي عريض أداء صويت، واحد أمام اللجنة، 

وآخر أمام جمهور افتتاح قلنديا الدويل يف بلدة قلنديا. وقد 

حمل هذان العرضان كل من شاهدهام إىل تجربة مختلفة. 

جمع مرشوعه الفني، إضافة إىل األداء، عميل فيديو وصور. 

وقد أثار انطباع اللجنة طموح الفنان للتأمل يف الطبيعة 

الزلقة للوسيط واللغة، واستخدامه ملمكنات الصوت املقارب 

للنحت، وبالتايل فإنها أعامل تتخذ حيوات جديدة بعالقتها، 

بعضها ببعض. إن اتساع رقعة املفاهيم التي يحاول طرحها

يف أعامله كانت معقدة وطموحة، بينام شعرنا يف التحليل 

النهايئ للعمل أن عنارص العمل النهايئ مل تشكل وحدة 

واحدة، لكننا شاهدنا يف األداء عمالً متكامالً وقوياً. إن 

اإلحساس املختلف للوقت الذي تحتاجه عروض الصوت ليتم 

تأديتها، واستقبالها لهو اقرتاح جديد للعمل، قد يفيد ويلهم 

فنانني شباباً آخرين.

أما الجائزة األوىل، التي نود أن نشري إىل أن القرار بخصوصها 

كان باألغلبية العظمى لعضوية اللجنة، وليس بإجامعها، 

فتذهب إىل

جامنة مناع عن عملها »مدن متخيلة«

لقد شعرت اللجنة أن عملها مثل عالمة غنية وشفيفة 

ومتعددة الطبقات. فإن كانت إحدى خصائص العمل الفني 

القوي أنه يفتح عوامل متعددة، ويطرح أسئلة أكرث مام يقدم 

إجابات، فإن هذا العمل يحقق هذا الوعد. فإن تأمله يف 

تاريخ الصورة، ويف لحظة الحداثة يف املنطقة، ويف الحيلة 

والتشتيت املقصود للحقيقة، يحوز أهمية كبرية.

ته  إن استخدامه األشياء املوجودة والنحتية لخلق ما سماَّ

الفنانة باألورا )أو الهالة(، ولكن أيضاً للتأمل يف الشكل 

والذاكرة، أمر بارز.

ترى اللجنة رضورة التعقيب عىل األعامل املشاركة األخرى. 

إن تأمل عبد الله الرزي يف الحياة املبكرة لإلنسان عب ذلك 

الرتكيب النحتي ذي الشكل البيضاوي، عكس ارتباطاً عميقاً 

وخاصاً بالتكنولوجيا يف العامل املعارص. وإن العمل نفسه، 

وهو عمل نحتي يتم عرضه يف قاعة أرضية من مبنى جمعية 

الشبان املسيحية يف غزة، مثري لالنطباع فيام يتعلق بحجمه، 

وغني باقرتاحه األمل والتجدد. إن اللجنة تشيد بعبد الله 

عىل إنجازه هذا العمل مبا اعرتاه من تحديات تقنية، كام 

تشيد بشغفه املتواصل لتطوير أفكار ووسائط ولغة عمله 

الفني. بسبب وجود العمل يف غزة، اضطر أعضاء اللجنة لبناء 

صلة مع هذا العمل عب وساطة السكايب، والصور التوثيقية، 

وعمل فيديو يصور عملية القيام بعرض العمل، التي جميعها 

مل تكن لتسد مكان رؤية العمل يف الواقع. لكن اللجنة، يف 

الوقت ذاته، تعرب عن سعادتها ألن الفرصة ستتاح لجمهور 

غزة ملشاهدة عمل عبد الله.

إن إرشاك مجد عبد الحميد نساء قرويات ليقمن بإنجاز 

صورة مطرزة تحمل وجه الثائر التونيس محمد البوعزيزي، 

يعكس بشكل مقصود استخدام لغة وتصوير البوب آرت 

مقروناً مع املامرسة التقليدية الفلسطينية. إن قرار الفنان 

يف إعادة إنتاج صورة البوعزيزي يذكرنا بالفعل الذي قام به 

البوعزيزي الذي لقي أصداء واسعة يف العامل العريب، وقاد إىل 

تداعيات ونتائج كبى.

وترى اللجنة أن عمل شذى الصفدي الذي يوظف الظل 

باقتصاد ودقة وحساسية، أدخل كل واحد منا يف النضال 

الجمعي الذي يغلف سوريا وكل املنطقة. ووراء السياق 

الخاص بسوريا، يقدم العمل تجربة نادرة من توريط 

املشاهدين يف خلق لحظة جاملية وحتى سيكولوجية.

كام أن ضياء العزة أدخلنا يف سياق، حيث العامل ينقسم 

ما بني فاعلني ومشاهدين. إن استخدامه الرسوم املتحركة 

واملوسيقى خلق جّواً، مل يكن ليكون أكرث اقتضاباً، ليشد 

املتلقي، وأخرياً يحركه بعمق. إن طبيعة العمل التفاعلية تثري 

فكرة املشاركة والتمكني، ومتكن كالً منا ليدرك، أو ليتجاهل، 

ممكناتنا كفاعلني يف هذا العامل.

إن عمل ستيفاين سعادة يتناول طبيعة الحدود بعشوائيتها 

وانزالقاتها، لكن بحقيقتها أيضاً. إن حقيقة أن هذا العمل 

كان عليه أن يخط رحلته الخاصة من بريوت ليصل هنا، 

تقبض عىل املشاكل العملية الكامنة يف السياق الخاص بهذه 

املسابقة. إن هذا، مضافاً إليه رغبة الفنانة يف دعوة الجمهور 

إىل املشاركة يف تشكيل العمل الفني نفسه، كان أمراً جديراً 

بالتنويه.

مرة أخرى، نود شكر مؤسسة القطان عىل دعوتها لنا 

للمشاركة يف هذه العملية الخالقة، ونود اإلشادة برؤية 

املؤسسة ودعمها العضوي املستمر للفنانني الفلسطينيني 

الشباب. ونأمل أن يستمر ذلك يف التطور عىل مستويي 

الطموح واإلنجاز. وأخرياً فإننا نتمنى لكل واحد من الفنانني 

العرشة كل النجاح يف مشاريعه املستقبلية ومسريته الفنية. 

خالد حوراين، ماركو نرييو روتييل، نيجار عاظمي، نيكوال جري 

ورىل حلواين
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نود باسم أعضاء اللجنة الخمسة أن نشكر مؤسسة عبد 

املحسن القطان التي سمحت لنا، والسيام أعضاء اللجنة 

الذين مثلت لهم هذه التجربة الزيارة األوىل لفلسطني، 

املشاركة يف هذه العملية املثرية والنادرة، وبالتايل إلقاء نظرة 

عىل مشهد فني دينامييك وحيوي. 

نود التشديد عىل أنه، عىل مدى عمل اللجنة خالل أيام 

األسبوع املاضية، وما تضمنته من مشاهدة األعامل الفنية، 

والتحدث إىل كل فنان عىل حدة -علامً أن أربعة من الفنانني 

املشاركني مل يتمكنوا من الحضور هنا، وجرت مقابلتهم 

عن طريق االتصال عب اإلنرتنت، الذي مل يكن ليحل محل 

وجودهم الشخيص، فإن كل واحد منا توقف، أكرث من مرة، 

عند األعامل املشاركة، وما انطوت عليه من اتساع وتعقيد 

وأفكار مركبة. إنها أعامل تقول الكثري عن املشهد الفني، وعن 

املؤسسات، واألفراد، والظروف، وكل العوامل األخرى التي 

ساهمت يف تطوره. 

وقد رأينا يف اختيار الفنانني العرشة املشاركني يف هذه الدورة 

من املسابقة، بالتحديد، أعامالً كثرية متميزة: فقد شاهدنا 

تنوعاً يف املواد والوسائط املستخدمة، وقد عكس استخدام 

هذه املواد والخامات اهتامماً وتفكرياً يقظاً. كام مل يكن 

اختيار املواضيع، بأي شكل من األشكال، عرضياً، بل أصيل 

ويشف عن تركيب وتعدد يف الطبقات. وقد حملت كل 

األعامل أصداء متعددة خارج فلسطني، بل خارج حدود عامل 

الفن. إننا نحيي الفنانني العرشة عىل ذلك.

إن اللجنة تهنئ فريق قيمي معرض املسابقة يزن الخلييل، 

وريم الشلة، ومحمد مسلم، وإخالصهم للعمل، وللفنانني 

املشاركني، وللعملية، ولتطور املشهد الفني بشكل عام. 

وبدون رؤيتهم، فريقاً وأفراداً، مل تكن لهذه الدورة من 

املسابقة أن تكون كام كانت عليه.

ففي رام الله بالتحديد، قام كل من يزن وريم بعملية مبدعة 

تجلت يف أخذ املسابقة إىل الفضاء العام، عب مسارات ثالثة 

تم تحديدها لتدل الناس يف املدينة عىل مواقع عرض األعامل 

الفنية املختلفة، يف خطوة فنية عمدت إىل إرشاك مصممني 

ومعامريني وفنانني شباب، واملجتمع ككل يف هذه التظاهرة 

الفنية. إن مسلك األثاث الذي أنجزه فريق أستوديو شمس 

أرض، والذي قام بتصميم قطع أثاث للطرقات من مواد أعيد 

استعاملها، جذب االنتباه إىل قضايا بيئية يف صلب حياتنا. 

أما مسلك الغرافيتي الذي يقوده رسم لشخصية محددة 

يف مواقع مختلفة من املدينة، تم تنفيذه من قبل األخوة 

سامي وبشار زعرور. وأخرياً، مسلك سيارة الرسفيس التي 

تقل الزائرين عب محطات مختلفة تم نصبها قرب أماكن 

العرض، عارضة رحالت إىل األعامل الفنية مع إمكانية وجود 

تدخالت مختلفة داخل املركبة نفسها، وهو تدخل لكل من 

دينا وسميحة خليل. وميثل موقع مدونة املسابقة مساهمة 

مميزة أخرى. وتحث اللجنة الجميع لزيارته، ألنه يقبض 

عىل عنارص عملية إنتاج األعامل الفنية عب أسابيع وأشهر، 

مشكِّالً فضاًء غري مسبوق، حيث يتأمل الفنانون يف أعاملهم، 

ويتشاركون مع زمالئهم الفنانني واملجتمع، ويحصلون بسهولة 

عىل الكثري من التعقيبات. وبالتفكري يف هذه املسابقة بشكل 

عضوي، فإن هذه املدونة، يف الحقيقة، يف صلب نسيج العمل 

الكوين املقدم هنا. وتأمل اللجنة أن تتواصل النقاشات املهمة 

التي بدأت عىل هذا املنب خالل األيام واألسابيع القادمة. إن 

بروشور املسابقة الذي صممه يزن الخلييل يستحق اإلشادة، 

ويعتب نقلة نوعية عن السنوات املاضية، ورمبا ليس مصادفة 

أن يزن قد تلقى تعليمه كمعامري، كام من موقعٍ عميلِّ 

وجاميلِّ، ميثل هذا البوشور منشورة ديناميكية بشكل كبري، 

إضافة إىل أنه يشكل مرجعاً ودليالً للمسابقة.

 نود اإلشارة إىل أن عملية التصويت، وما خرجت به من 

قرارات مل تكن باإلجامع. كان هناك نقاش محتدم حتى 

اللحظات األخرية من عمل اللجنة، وعليه مل تكن النتائج 

النهائية تعب بالرضورة عن رىض أعضائها الخمسة كافة. 

لعل هذا أمر حتمي يف مسابقة كهذه، احتوت عىل كثري 

من األعامل القوية التي كان عىل اللجنة تقييمها. فهل كان 

علينا مكافأة العمل النهايئ، أو ما تنطوي عليه العملية من 

تطور للفنان؟ أم هل علينا تقدير التميز الجاميل أم التعقيد 

الفكري؟ إن هذه بعض من نقاط التوتر التي شابت عملنا 

كلجنة تحكيم. وكام يعلم الجميع، فإن املسابقات، وما يرتبط 

بها من جوائز، تعكس، بشكل ال ميكن تفاديه، عملية ينقصها 

الكامل. لذا، ارتأينا أن نشري إىل هذا األمر.

وقبل اإلعالن عن الفائزين بالجوائز الثالث، فإن اللجنة تود 

اإلشادة بقوة بعمل

»زي الترشيفات« لـ عمر يوسف بن دينا

ألنه ميثل بناًء محكامً من تقنيات ومامرسات تصميم األزياء، 

مشحوناً بالتفاصيل التاريخية املرتبطة بالتاريخ الثقايف 

والسيايس الفلسطيني، حيث يقدم عمالً نحتياً قوياً، يتمتع 

بحضور الفت، وسامت قوية من الغرابة والغموض. إن 

التفاصيل التاريخية هي جزء مهم من العمل، وهي تدخل يف 

نسيجه بشكل محسوب جيداً، وقد استكشف، بشكل خالق، 

قضايا لها عالقة بفكرة القومية، والرجولة، واملعاين الثقافية 

واألدائية، وطبيعة اللباس واألقمشة. إن انتباه هذا الفنان 

الشديد للتفاصيل، واعتناءه بتفاصيل الصنعة، يقدمان سابقة 

مهمة، حيث أرص عىل تقديم حرفية ماهرة كطريق لدمج 

لغتني تبدوان ظاهرياً مختلفتني، وهام التصميم والفن.

لقد قررت اللجنة منح الجائزة الثالثة مناصفة لكل من:

إيناس حلبي عن عملها »صايف«

فعىل الرغم من أن عمل إيناس حلبي مل يتم إنجازه تبعاً 

للمخطط األصيل، فإن ذلك الرشوال الشمعي املنتصب عىل 

أرضية الغرفة األرضية يف مركز خليل السكاكيني الثقايف، 

والذي هو عالمة نحتية، ميثل دقة شكليًة وغموضاً عاليني. إنه 

يشري إىل كثري من التقاليد الدينية والروحية واألبوية، ويوقظ 

الكثري من العوامل. ولقد كان من املؤسف أن عنارص أخرى من 

العمل مل تصل يف الوقت املحدد للعرض، ولكننا قمنا بتقييم 

العمل بالكيفية التي عرض بها.

ومرينا بامية عن عملها »ألعَب أرَض بياِضهم«

يعكس عمل مرينا انخراطاً مقنعاً بالفن الرقمي، والوسائط 

السائدة التي عبها، وبشكل جمعي نقيم صلة كبرش 

بيان لجنة التحكيم
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يف العام 1963، سافر املخرج اإليطايل بيري باولو بازوليني 

إىل فلسطني برفقة راهب ومصور، يف محاولة الستكشاف 

مواقع ممكنة مللحمته التي كان حينها يف طور كتابتها، 

»اإلنجيل وفقاً للقديس متّى«. أىت بازوليني، الذي كان قد 

سافر مسبقاً إىل الهند والسودان وكينيا، إىل هنا باحثاً عن 

عامل أصيل ملجريات الكتاب املقدس. وبعبارات أخرى، أراد 

أن يحصل عىل شبٍَه ليسوع املسيح: صحارى بكثبان مثرية، 

ومراٍع من حقول القمح، وحمري هزيلة، ومزارعون يعتمرون 

الكوفيات. إال أن ما وجده كان مخيباً للغاية؛ بيوت حديثة 

بطراز إرسائييل، ومصانع، وسيارات، وطبقة وسطى، وهي 

العالمات املألوفة للثقافة االستهالكية. من أعامق غضبه، 

وصف بازوليني املشهد بكونه »مشهداً لوثه الحارض«، وقد 

وجد الفلسطينيني، من ناحية أخرى، فقراء بائسني، إال أنهم 

مألوفون؛ بروليتاريا عربية رثة وغري كفؤة، بخالف تلك 

البوليتاريا األوروبية. ويف نهاية األمر، قام بتصوير ذلك الفيلم 

يف منطقة ريفية بجنوب إيطاليا عوضاً عن فلسطني.

* * *

تم إنجاز بناء رضيح يارس عرفات، الذي تم بناؤه بحجارة 

بيضاء متجانسة تقارب يف تشكيلتها بناء الكعبة، يف مدينة 

رام الله، قبل وقت غري بعيد. عندما مررت به من قبل، بدا 

مغلقاً أمام العامة حينها، ومتكنت بحذر شديد من إقناع 

من يقومون عليه بإدخايل. أعتقد أن نجاحي يف الدخول 

كان ذا صلة بأصويل اإليرانية الغريبة، أو رمبا كان لألمر صلة 

ما بجواز سفري األمرييك. ومل يبدرُ األمر مهامً عىل أية حال، 

عىل الرغم من الجنود املجتمعني هناك ببنادقهم الذكورية. 

علمت الحقاً أنه قد تم إغالق املكان بعد ذلك بوقت قريب، 

إذ أنه كان سيتم إخراج رفات الزعيم الراحل ملنظمة التحرير 

الفلسطينية، يف عملية معقدة متتد لست ساعات خالل الليل.  

ويبدو أنه تم البدء بتحقيق يف جرمية قتل بناء عىل طلب 

من أرملة يارس عرفات السيدة سهى عرفات. تم العثور عىل 

مستويات عالية من مادة البولونيوم؛ وهي مادة مشعة قاتلة 

لطاملا استخدمت يف االغتياالت الروسية، عىل فرشاة أسنانه 

وعىل كوفيته.

* * *

للضوء يف رام الله خاصية ال تشبه أي ضوء رأيته يف أي مكان 

آخر يف العامل.

* * *

يف فيلم لجامنة مناع، تتزين عائلة فلسطينية برجوازية 

عالية املقام مع أصدقائها الفخمني-اسم العائلة هو روش- 

متجهزين لحفلة تنكرية العام 1942، يف ذروة الحرب العاملية 

الثانية. يقول التعليق الصويت عىل الصورة ما ييل: »ال يوجد 

حيوان آخر يحب تطريز الحقيقة كام نفعل نحن«. ليس من 

الواضح ما إذا كانت القصة التي تدور حول الصورة حقيقية 

أم أنها مفبكة يف الواقع. مل يبدرُ ذلك مهامً.

* * *

ال يختلف حاجز قلنديا الذي يفصل القدس عن رام الله، 

عن السجون ذات التشديد األمني العايل. يف الداخل، صفوف 

وصفوف من بوابات القضبان الحديدية الدّوارة، كتلك التي 

تجدها يف مرتو األنفاق يف نيويورك، والتي ال تسمح باملرور 

إال لواحد خلف اآلخر. مثل قطيع ماشية، يساق األفراد نحو 

ممرات معينة حسب لون بطاقة هويتهم.

* * *

تقع قرية عبوين األثرية عىل بعٍد يقارب الثالثني ميالً شامل 

مدينة رام الله. تتميز القرية بتالل الزيتون الدائرية التي 

تصطف األشجار عىل جوانبها، وبأزقتها امللتوية. وتشغل 

منصب رئيس بلدية القرية املنتهية واليتها، امرأة سبعينية 

تدعى فاطمة. مثل اسم زوجة النبي.

* * *

تبدو املنطقة السكنية املرتامية األطراف التي يطلق عليها 

اسم موديعني -وتقع عىل الطريق إىل رام الله إن كنت تقود 

سيارتك قادماً من تل أبيب- لوهلة كأنها مخطط معامري 

مستمد من جنون عامل »بليد رنر« املستقبيل. ومن املتوقع 

لها أن متثل ثالث أكب مدينة إرسائيلية عند االنتهاء من بنائها.

* * *

يف الطابق السفيل ملركز خليل السكاكيني الثقايف، رسوال 

-يبدو وكأنه من املالبس الدرزية التقليدية بقصته الفضفاضة 

من األسفل- تم نحته من الشمع. عامئتان كام لو مل يكن 

يربطهام جذع، تستدعي الرِّجالن شكالً غريباً ومتطرفاً من 

البرت.

* * *

متتلئ البلدة القدمية يف القدس بالحيل املشنشلة الصغرية 

وحيّل »التشوتشيك« تلبية لشهية السياح الذين يتجولون يف 

املدينة 365 يوماً يف السنة. كلمة »التشوتشيك« -التي ترتبط 

بالتقاليد اليهودية األمريكية- هي كلمة مشتقة من املصطلح 

الساليف لكلمة »ترينكيت« أي الحلية.

* * *

إن األسود األربعة املنحوتة عىل دوار املنارة يف رام الله 

صنعت يف الصني.

* * *

سمعت قصة جميلة عن إحضار لوحة لبيكاسو إىل فلسطني. 

كان ذلك العمل هو »باست دي فام« الذي أنتج العام 1943، 

وقد حدث ذلك العام 2010. شكلت هذه الخطوة املعقدة 

واملكلفة والطموحة مرشوعاً مفاهيمياً للفنان الفلسطيني 

خالد حوراين، الذي يعيش ويعمل يف مدينة رام الله.

* * *

رحلة إىل مدينة جديدة. محاولة بطولية أخرية أخرى. إنها 

كلها حديثة أكرث مام ينبغي، مألوفة كثرياً. »النارصة غري 

صالحة لالستعامل بتاتاً«، يقول بازوليني بتذمر، مستسلامً 

لهزميته »بعض األشياء مل تكن متاماً كام تخيلتها«.

فلسطني بعد بازوليني
نيجار عاظمي  
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ريم الشلة مواليد يوغسالفيا السابقة يف أوائل الثامنينيات، 
وهي حاصلة عىل درجة البكالوريوس يف علم االجتامع من 

جامعة بريزيت. مامرساتها البحثية تضم كتابات وتقييم 

معارض مع الرتكيز عىل الصور املتحركة يف كلٍّ من الفنون 

البرصية واألفالم. تعمل ريم حالياً منسقة النشطات والبامج 

املمتدة يف برنامج الثقافة والفنون يف مؤسسة عبد املحسن 

القطّان، كام عملت قيّمًة لبنامج »حشود وحيدة« مع الرا 

الخالدي ضمن مهرجان »سني« لفن الفيديو واألداء للعام 

2013. هي عضو مؤسس يف »تحريض لألفالم«، وهو عبارة 

عن مجموعة فنانني وباحثني عملهم يتمحور حول إنتاجات 

ومامرسات برصية نضالية، ومقرهم يف رام الله ولندن.

يزن الخلييل مواليد سوريا العام 1981، وهو معامري 
وفنان ومنتج ثقايف يعمل ويعيش داخل فلسطني وخارجها.

تستكشف مامرسته الفنية العالقة بني العنارص االجتامعية 

والفراغية يف البيئة املعامرية واملشهدية األوسع. وهو عضو 

مؤسس يف »أستوديو زان للتصميم« الذي تأسس العام 2005، 

كام كان فناناً مقيامً يف »مؤسسة دلفينا«، لندن، العام 2008. 

عرضت أعامله الفنية يف العديد من املعارض، منها، عىل 

سبيل املثال ال الحرص: بينايل الشارقة 11، اإلمارات العربية، 

ComeTogether« ،2013#« حافة الجزيرة العربية، لندن، 

2012، »مستقبل وعد«، بينايل البندقية، إيطاليا، 2011، 

و»عىل أبواب الجنة« يف مؤسسة املعمل، القدس، 2011 

و2010. وقد نرشت صوره الفوتوغرافية وكتاباته يف العديد 

من املنشورات مثل: الطبقة والعرق، و مجلة مانيفستا، 

فريز وإبراز.

محمد مسلّم ورُلد يف غزة العام 1974. يعكف حالياً عىل 
كتابة رسالة الدكتوراه عن التصوير الفلسطيني من مرص. 

يقيم يف غزة ويعمل محارضاً للرسم والتصوير وتاريخ الفن 

الفلسطيني يف كلية الفنون الجميلة بجامعة األقىص، كام قدم 

العديد من املحارضات يف الخارج عن التصوير الفلسطيني 

منذ بداياته حتى اليوم.

شارك يف مسابقة الفنان الشاب للعام 2000 والعام 2004، 

وكان منسق املسابقة يف غزة العام 2010، كام شارك يف 

العام 2012 يف بينايل وهران الثاين لدول حوض البحر األبيض 

املتوسط يف الجزائر. حصل عىل إقامة فنية يف املدينة الدولية 

للفنون يف باريس يف العام 2009. كام حصل عىل إقامة فنية 

يف املركز األيوين للثقافة والفنون يف اليونان صيف 2011. 

عرُرضت أعامله يف معارض شخصية وجامعية يف فلسطني 

والخارج، كان آخرها معرضه الشخيص يف قاعة سرتاسبورغ يف 

بلدية باريس 6 يف العام 2011.

فريق قيِّمي املعرض
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كونه قد صنع من مواد أرشيفية، واألرشيف يغويني -بال 

خجل- وينزع عني أسلحتي. إال أنهم تحدثوا عن الفضاء 

العام وأداء الجسد الجامعي يف هذا الفضاء وفق هيمنة 

و»تصميم« األيديولوجية االشرتاكية والتحوالت التي جرت 

عىل هذه األيديولوجية عىل مدى عقود قليلة انتهت بها 

إىل االنحطاط املطلق والنزوع نحو أشكال من العنف. وقد 

أثريت تساؤالت حول ما سيأيت الحقاً. كيف تحور األداء 

العام للجسد الجامعي؟ كان االقتصاد الليبايل الجديد قد 

غزا البالد، وبطبيعة الحال، فقد ادعى هذا االقتصاد بأنه غري 

أيديولوجي، وأنه غري متداخل بأي حال من األحوال بالهيكلية 

الغوغائية، وأنه غري سيايس متاماً. تذكرت رام الله، والفضاء 

العام، والجسد الجامعي، وقواعد األداء العام. فكرت يف 

رام الله خالل فرتة االنتفاضة األوىل، وفكرت يف رام الله يف 

أعقاب فرتة أوسلو. اليوم نقوم نحن، الجسد الجامعي، باألداء 

وفقاً لقواعد تلك األيديولوجية التي تدعي حالة اإلنكار، وهي 

الليبالية الجديدة. ومن ثم تذكرت مسارات مسابقة الفنان 

الشاب. هل كانت شكالً من أشكال استصالح الفضاء العام، 

أم أنها كانت تطلب من الجسد الجامعي استعادة ذلك 

الفضاء. يا للسذاجة!

.11

 
تصوير: يزن الخلييل، رام الله، 2013

.9

مل تشكل إزالة املقعد مفاجأة كاملة. فقد ذكرت البلدية 

بوضوح منذ بداية املفاوضات الداخلية بني املؤسستني 

)البلدية ومؤسسة القطان( أنها ستدرس طلبنا باإلبقاء عىل 

أثاث الشوارع الذي تم تصميمه ضمن مسار األثاث. وقالوا 

إنهم سيفكرون يف ذلك. يف النهاية، أبقت البلدية عىل بعض 

األعامل وأزالت بعضها. 5 كام أزالت محطات الحافالت التي 

كانت جزءاً من مسار الرسفيس. إن ما دعاين للتفكري يف 

إزالة املقعد الخشبي عىل أنه فعل إزاحة، هو قول البلدية 

إن هذا املقعد قد أصبح مكاناً يجلس عليه الشباب للتسكع 

وللتحرش بالنساء العابرات. اشتىك أصحاب املحالت التجارية 

املحيطة به، وبعد أسبوعني من نهاية مسابقة الفنان الشاب، 

متت إزالته. قمت بزيارة املقعد مرة حني كان ال يزال هناك، 

وكان يجلس عليه رجل عجوز يك يسرتيح. يف وسط البلد، 

حيث ال يوجد مكان آخر ميكن الركون إليه لالسرتاحة. ميكن 

للمرء الجلوس واالسرتاحة فقط يف املقاهي أو املطاعم، حيث 

يتعني رشاء يشء ما يك يسمح لك بذلك. كان من األسهل 

بكثري عىل البلدية أن تواجه هذا الرجل العجوز من أن تواجه 

قضية التحرش وقوة أصحاب املحالت. لكن، أين يقع هذا 

من األعامل الفنية التي عرضت يف املعرض؟ هل تحمل تلك 

اإلزاحة يف داخلها؟ أو يف العالقة مع الجمهور األكب؟ أو يف 

حياة العمل الفني ما بعد املعرض؟

.15

هل يحاول الفنان، كمامرس للفن املعارص، كرس/االنفالت من 

الهيكليات املرتبطة بأشكال ومامرسات الفن الكالسييك، من 

خالل نقل العمل الفني إىل مكان ميكنه فيه التعبري عن نفسه 

بحرية من خالل الغموض، وتعددية املسار، والتجريد. أليس 

هناك، حيث ميكن للسينام أن تتحول إىل فن فيديو، حلقات 

تدور بال بداية أو نهاية، حيث ميكن للمشاهد/ة الخروج 

والدخول يف أي لحظة، وقراءتها بالطريقة التي يريدها/

تريدها؟ أال يزيل هذا األمر لحظة املواجهة مع الفنان، أو أنه 

ينقل تلك اللحظة إىل منطقة أكرث أمناً؟ أليس الجميع يف حالة 

إزاحة: الفنان، العمل الفني، املشاهد؟

.10

غاصت يداي يف حقيبتي بحثاً عن الكامريا. لقد نسيتها يف 

املنزل، كام يحدث معي دامئاً. إال أن هذا ما أريد للصورة أن 

تلتقطه:

الرصيف نفسه املقابل ملحل بوظة ركب. يف البقعة ذاتها التي 

كان فيها املقعد، ثالثة شبان متكئون عىل سالسل فضفاضة 
تربط عمودين يقعان مقابل البقعة التي كان فيها املقعد. 6 

كانوا يتسكعون وينظرون إىل الناس والسيارات املارة بهم.

ابتسمت لنفيس: وتساءلت عن العبارات التي كانوا يرمونها 

تعليقاً ومضايقة للفتيات اللوايت مررن أمامهم.

.14

رمبا نعم، رمبا يجب عىل أي معرض أن يتطرق إىل هذه 

القضايا كل مرة يتم فيها إنجازه؛ بل يجب أن يكون قادراً 

عىل جلب الجوانب املختلفة معاََ من أجل النجاح يف مهمته 

الرئيسية؛ خلق سياق لوجوده. لكنني وجدت أن هذا 

الخطاب هو الخطاب املؤسيس السائد، وجدته تربوياً جداً، 

وخطاباً أبوياً. إن ما يجب أن يكون املعرض عليه، يف حالة 

عرض الفن املؤسيس، هو عرض املعرفة التي تحتويها هذه 

املؤسسة للجمهور، وضامن قوتها من خالل هذا العرض. 

تقديم الفن للجمهور، ولكن مع تقدير أولئك الذين نقدم 

الفن لهم.

.12

 

تصوير: دانا مسعد، رام الله، 2013.

5 ال أعرف كيف نسيت أمر إزالة أخرى. لقد كنت غائباً 

حني تم ذلك. كان عبارة عن بناء يشبه املظلة تم صنعه 

من القضبان الحديدية، وكان موضوعاً يف صندوق 

شاحنة كبرية جداً كان من املفرتض أن تنمو فيه نباتات 

متسلقة توفر الظل للامرة الذين يودون الجلوس حولها.  

تم وضعه يف ميدان دوار الساعة )وهو باملناسبة يسمى 

اآلن، ميدان يارس عرفات(. تلقينا مكاملة هاتفية من 

البلدية تطلب منا إزالة البناء يف أرسع وقت ممكن 

من أجل إفساح الفضاء لتظاهرة الدعم »الشعبي« 

ملحاولة أبو مازن الحصول عىل اعرتاف األمم املتحدة 

»بفلسطني« »كدولة مراقب غري عضو«. طلب منا إخالء 

الساحة عىل الفور من أجل مرسحية ذات حضور واسع.  

عاد ذهني إىل أفكاري يف سينام مرتوبوليس وقواعد 

نشاط األداء العام.

6 حلت تلك العواميد القصرية والسالسل محل هياكل 

معدنية أكرث صالبة كانت تحدد أرصفة وسط البلد يف 

مدينة رام الله. قبل بضع سنوات أجريت تجديدات 

جذرية عىل منطقة وسط البلد، تاركة ذلك الجزء أكرث 

غرابة ورسمية وغربية.
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استهالل

هذه مجموعة من شذرات نصوص متت كتابتها عىل مدى 

عرشة أشهر، امتدت من أوىل مراحل إنتاج مسابقة الفنان 

الشاب )اليايا 2012( إىل اليوم الذي متت فيه كتابة وتحرير 

آخر كلمة يف هذا النص. بعد عدد من املحاوالت الفاشلة 

إلنتاج مساهمة يف كتالوج مسابقة الفنان الشاب للعام 

2012، اتضح لنا أن املطلوب هو التأرجح بني حارضين 

مختلفني: حارض مسابقة الفنان الشاب للعام 2012، أي 

مرحلة اإلنتاج والعرض، وحارض كتالوج مسابقة الفنان الشاب 

للعام 2012، وعليه، فقد تأرجحنا.

.3

لقد كنا عىل وعي تام، ومنذ البداية، مبدى استحالة العمل 

كقيّمني عىل تنظيم معرض مثل معرض مسابقة الفنان 

الشاب. لقد تم اختيار الفنانني ومشاريعهم من قبل. كان 

دورنا يتمحور حول مساعدة الفنانني يف إنتاج أعاملهم الفنية، 

والعمل عىل إيجاد بيئة عرض مناسبة ألعاملهم، والقيام 

بتنظيم وتنسيق أحداث املسابقة.

.2

لقد جئت عىل ذكر موضوع املقعد الخشبي الذي متت 

إزالته عن الرصيف املقابل ملحل بوظة ركب، مرات عدة.

وقد تم تصميم املقعد من قبل مرسم شمس أرض للتصميم 

البيئي كجزء من املسارات،1 بعنوان »مسار األثاث«، الذي 

طلبنا منهم تصميمه. تم وضع املقعد يف حديقة املحكمة 

العثامنية، وهو منزل من القرن الثامن عرش، أنجز ترميمه 

يف بداية العام 2002. اقرتحت أن نقوم ببناء نصنا حول هذا 

املقعد.

.4

إن قضية اإلزالة بحد ذاتها هي قضية مثرية لالهتامم، فهي 

تحتوي بداخلها عىل مامرسة لعنف ما، عنف عىل الكائن 

الذي متت إزالته، وعنف عىل الفضاء الذي احتواه. إال أنها 

إزالة تورط الكائن والفضاء معاً يف وضعية أخرى، وهي 

وضعية اإلزاحة.2 

.13

إنه ملن الصعوبة مبكان، ال بل رمبا من االستحالة، »معالجة« 

مجموعة من األعامل التي ال ترتبط بينها إال بالقليل. فعدا 

عن الوعد الذي تقدمه هذه األفكار املقرتحة بأن تصبح 

أعامالً فنية، فإن مواصفات صانعي املشاريع النهائية ملسابقة 

الفنان الشاب »اليايا«، هي ما يجمع هذه األعامل مع 

بعضها، فالصانعون، أو الفنانون الشباب، يجب أن يكونوا 

ضمن فئة عمرية معينة، وأن يكونوا فلسطينيني، أو من 

الجوالن السوري املحتل. وبالتايل، فإن هذه األعامل تتواجد 

باستقاللية كاملة عن بعضها البعض. فال وجود لثيمة أو فكرة 

واحدة تجمعها مع بعضها البعض. فكل منها تسكن عاملها 

الخاص بها.

.5

كان لدى املؤسسة تخوفها الخاص: كيف يكون الحدث 

ناجحاً؟ هذا التخوف وِضع يف حجرنا. كيف نحدد النجاح 

يف حالة مسابقة الفنان الشاب للعام 2012؟ أهو يف األعامل 

الفنية املنتجة بشكل جيد؟ أم يف اختيار فضاءات العرض؟ 

أم هو عدد الزوار والتفاعل العام مع املعرض؟ هل كان ذلك 

يف ما تبقى لنا عمله: املنشورات، املدونة، التغطية اإلعالمية 

والتعليقات؟ أم أن األمر يكمن يف املعرفة والخبة التي 

يحملها الفنانون الشباب معهم؟ أم لعلها التجربة التي تركت 

للمجتمع، إن كانت هناك تجربة؟ أم أنه كل ما ذكر سوية؟ 

كيف ميكن احتواء كل تلك الطبقات والعنارص املتعددة يف 

معرض واحد وحيد؟

.1

كانت لدينا مخاوف أخرى:

هذه املدونة 3 عبارة عن محاولة لخلق سياق لكشف 

واكتشاف املعرفة الناتجة عن عملية إنتاج العمل الفني. 

حيث من املأمول أن تتحول )املدونة( إىل فضاء يكون الفنان 

والعمل الفني يف حالة حوار مستمر، إىل فضاء سريورة تطور 

املرشوع مفهومياً وتقنياً، ووسيلة لتسجيل التغريات الطارئة 

عىل العمل من خالل النظر يف العوامل واألسباب التي أثرت 

عىل إنتاج العمل، وكيف تنحني املفاهيم أمام التحديات 

التقنية/الفراغية/الزمانية وبالعكس. بكلامت أخرى، املدونة 

هي محاولة لتسجيل تراكم املعرفة املكتسبة خالل فرتة إنتاج 

محددة كشهادة ملا كان عليه العمل قبل إنهائه وافتتاح املعرض.

.7

بحثت عن األمر، وفقاً لنظرية التحليل النفيس الفرويدية؛ 

فاإلزاحة هو قيام الشخص بتغيري اهتامماته الحيوية من 

هدف غري مقبول إىل هدف أكرث قبوالً أو أقل تهديداً 

»وتفسري ذلك أن اإلحالل الذي يتم بجعل أمر غري مهم، يحل 

محل ما هو مهم نفسياً )كام يحدث يف الحلم ويف التفكري( 

قد حدث بالفعل يف تلك الحاالت يف فرتة مبكرة من الحياة 

عب السؤال، ومنذ ذلك الحني أصبح ثابتاً يف الذاكرة«.4 أجد 

هذا األمر مثرياً لالهتامم فيام يتعلق بإزالة األجسام من 

الفضاء العام، هل تشكل رضباً من اإلزاحة؟ أم أنها كانت 

مؤرشاً داالً عىل حالة إزاحة أخرى؟ هل كانت نوعاً من 

اإلزاحة أصالً؟

.6

تذكرت حالة »إزالة« أخرى، وقد متت من املجال العام 

كذلك. قبل فرتة وجيزة، وبعد بضعة أشهر من اختتام معرض 

اليايا 2012، اتصلت يب إحدى الفنانات املشاركات بخصوص 

املدونة سالفة الذكر، التي نرشناها خالل الفرتة التي سبقت 

افتتاح املعرض ووضع اللمسات األخرية عىل األعامل الفنية. 

طلبت تلك الفنانة إزالة إسهاماتها يف املدونة، ألنها مل تعد 

تشعر أن تلك املساهامت كانت ذات صلة باملرشوع يف 

صيغته النهائية، وأنها ال تناسب السياق الذي يقع فيه عملها 

الفني حالياً. مل تكن مرتاحة ببساطة للدرجة الكبرية التي 

كشفت فيها إسهاماتها تلك املرشوع، وكأن العمل الفني 

بطريقة ما قد تجرد من حميميته. تم احرتام هذا الطلب، 

وبالتايل فقد أزيلت إسهاماتها. ولكني شعرت أنه كان ال بد 

من اإلبقاء عىل يشء ما، كان ال بد من ترك أثِرٍ ما.

.8

حني كنت أفكر يف كتابة هذا النص كنت منجذبة إىل 

املايض القريب، وإىل عرض حرضته يف بريوت. كانت 

مجموعة من فناين األداء واملفكرين واملخرجني يعرضون 

منشوراً وفيلامً جامعياً أنتجوه مؤخراً، وكان مثرياً الهتاممي 

1 املسارات هي عبارة عن تدخالت مكانية واجتامعية يف  

فضاء رام الله العام. تم التواصل مع ثالث مجموعات 

من فنانني/مصممني/ فناين شارع للتفكري بطرق وطرائق 

ألخذ مسابقة الفنان الشاب للجمهور العام عىل نطاق 

أوسع. أتت كل مجموعة بتصميامت ملسار مميز 

يربط أماكن العرض ويحمل إمكانية أخذ الجمهور من 

مكان عرض إىل آخر. كانت هناك ثالثة مسارات: مسار 

األثاث، ومسار رسومات الجدران »الغرافيتي«، ومسار 

السريفيس. ملعلومات أكرث عن تلك املسارات، ميكن 

الرجوع إىل صفحة 36.

2 كنت أستمع لبوفيسور يف برلني مؤخراً )لست أتذكر 

اسمها(، وكانت تقرتح أن الفن املعارص هو حالة 

فعلية من اإلزاحة: الشعر، األدب، الفلسفة، السياسة، 

الرسومات، التصوير، ... إلخ.

http://youngartist.blogspot.com 3 فكرنا يف جلب 

املعرض إىل جمهور أوسع؛ أوالً، من خالل إنشاء مدونة 

تستعرض عملية اإلنتاج، حيث رد كل فنان عىل أسئلة 

معينة كنا نرسلها كل أسبوع أو أسبوعني، وكان الهدف 

هو أن نوسع املكان والفرتة الزمانية للمعرض، وإرشاك 

الفنانني يف عملية التوسع هذه. مل تكن املدونة ناجحة 

بشكل كبري، مل يقرأها الكثريون، إال أنها شكلت نوعاً من 

أنواع اإلعالن، أو اإلخبار بأنه كان يتم التحضري ليشء ما، 

يشء سيتم عرضه عام قريب.

 Sigmund Freud, The Interpretation of 4

 Dreams, The Complete and Definitive Text,

 translated and edited by James Strachey, New

York: Basic Books, 2010, p. 205

التأرجح بني حارضين
ريم الشلة ويزن الخلييل

أيلول 2012- حزيران 2013
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بث مبارش عب رابط فيديو يف مقر جمعية الشبان املسيحية )YMCA( يف غزة لحفل إعالن نتائج اليايا 2012 يف مقر مؤسسة عبد املحسن القطان يف رام الله، 3 ترشين الثاين 2012 

)تصوير: رشيف رسحان(

The prize giving ceremony at the A. M. Qattan Foundation in Ramallah relayed via video link to the Young Men’s Christian Association (YMCA), Gaza, 
3 November, 2012 (photo: Shareef Sarhan)
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مسابقة الفنان الشاب )اليايا( هي إحدى مبادرات برنامج 

الثقافة والفنون يف مؤسسة عبد املحسن القطان التي 

تهدف إىل دعم الفنانني الشباب، وتحفيزهم، ونرش أعاملهم 

وترويجها. وقد أطلقت املؤسسة عىل جائزة املسابقة اسم 

حسن الحوراين، تكرمياً لهذا الفنان املبدع، الذي كان أحد 

الفنانني الفائزين بجوائز املسابقة يف دورتها األوىل يف العام 

2000، وذلك بعد وفاته بحادث غرق مأساوي يف العام 2003.

كراَّست مسابقة الفنان الشاب نفسها كإحدى أهم الفعاليات 

يف مجال الفنون البرصية يف فلسطني، وأرست أساساتها املتينة 

يف الحياة الثقافية والفنية الفلسطينية، حيث استمر البنامج 

منذ العام 2000، بتنظيم هذه املسابقة كل عامني، بإرشاف 

لجان تحكيم شملت فنانني ونقاداً فنيني محليني وعامليني، 

كان من بينهم يف السنوات املاضية مايكل أنجلو بوستيليتو، 

ومنى حاطوم، وكاترين ديفيد، وسليامن منصور، وحسني 

البغويث، وجاك برزكيان، وجني فيرش، وراجي كوك، وكامل 

بالطة، وخرياردو موسكريا، وسعاد العامري، وسلوى مقدادي، 

وسمري سالمة، وعادلة العايدي، وتينا شريويل، وخليل رباح، 

وأكوي إنفيزور، وساشا كرادوك، ورشيف واكد، وإبراهيم 

املزيّن ... وغريهم.

يستقبل البنامج حتى تاريخ 31 كانون الثاين من العام 

الزوجي مقرتحات ألعامل فنية يف أي مجال من مجاالت 

الفنون البرصية، مبا يف ذلك الرسم، والنحت، والتصوير 

الفوتوغرايف، وفن الفيديو، والرتكيب متعدد املواد والتقنيات، 

وفن األداء ... وغريها. ويجب أن يكون سن املرشح ما بني 

22 و30 عاماً، وأن يكون فلسطيني األم أو األب بغض النظر 

عن مكان اإلقامة. )وابتداًء من العام 2008، اتخذت املؤسسة 

قراراً بإتاحة املجال أمام مشاركة فنانني من الجوالن السوري 

املحتل يف هذه املسابقة(، وأن يلبي عدداً من املعايري 

املتعلقة بحجم العمل الفني وتنوعه وأصالته، ويجب أن 

يكون العمل الذي ينوي املشارك التقدم به للمسابقة قد أعد 

خصيصاً لذلك.

ويعطى أفضل عرشة مرشحني أو مشاريع يقع االختيار عليهم 

من لجنة التحكيم فرتة تصل إىل ستة أشهر إلعداد أعاملهم 

وتقدميها للمرحلة النهائية من املسابقة. ويقدم البنامج 

لكل واحد من املشاريع العرشة جائزة مقدارها 1000 دوالر 

تقديراً من البنامج لوصوله إىل املرحلة النهائية، وللمساعدة 

يف تغطية تكاليف إنتاج العمل. ويتوج هذا اإلعداد يف معرض 

يدوم أسبوعني، يضم األعامل املتنافسة يف املرحلة النهائية 

للمسابقة، وذلك يف األماكن التي تحددها إدارة البنامج يف 

صيف ذلك العام. ويتم التئام لجنة التحكيم التي تضم فنانني 

ونقاداً وقيمي معارض مميزين محلياً ودولياً مجدداً ملشاهدة 

املعرض، وتقييم األعامل الفنية، وااللتقاء بالفنانني املشاركني، 

واتخاذ قرار بشأن األعامل الفائزة. ويحصل الفائزون عىل 

املراتب األوىل والثانية والثالثة عىل جوائز نقدية قيمتها 

12000 دوالر.

وتشكل هذه املسابقة بداية لعالقة طويلة األمد مع الفنانني 

املشاركني، حيث تقوم املؤسسة بنرش املرشوعات املشاركة 

يف املرحلة النهائية للمسابقة؛ سواء عن طريق إصدارها يف 

كتاب خاص، أو كتالوج، أو غري ذلك. كام تعمل عىل متكني 

الفنانني من املشاركة يف برامج إقامات فنية يف الخارج، وتقدم 

لهم أشكاالً متعددة من الدعم لعرض أعاملهم الفنية محلياً 

ودولياً.

مسابقة الفّنان الشاب )اليايا 2012(
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تؤمن املؤسسة بحق كل فرد يف حرية التعبري والتفكري 

واملعتقد، وتتبنى هذه الحقوق يف ثقافتها الداخلية، ويف 

مامرستها يف حقيل الثقافة والرتبية، حيث تعتمد مبدأ 

املشاركة يف األفكار واملامرسات كعنرص أسايس يف إنتاج 

املعرفة والفكر الجديد.

تقدير قيمة العمل بروح الزمالة وتثمني اإلنتاج 

تدرك املؤسسة أن تحقيق أهدافها يعتمد عىل مشاطرة 

الفئات التي تعمل معها لقيمة ومعنى وفاعلية العمل الذي 

تقوم به، وتسعى إىل أن يتم هذا العمل ضمن روح الزمالة 

والرشاكة بني املؤسسة والعاملني فيها والفئات التي يتم 

العمل معها من أطفال، ومبدعني، ومعلمني.

الجرأة بالحق

تدرك املؤسسة أن السالم واملساواة واالزدهار املستدام 

يتطلب الجرأة بالحق، ورفع الصوت عالياً دفاعاً عن 

املقموعني.

انطلقت مؤسسة عبد املحسن القطان يف العام 1994، وتم 

تسجيلها يف اململكة املتحدة كجمعية خريية. وتعمل منذ 

العام 1998 يف حقيل الثقافة والرتبية، مع فئات مجتمعية 

متنوعة، والسيام األطفال واملعلمني واملبدعني الشباب، من 

خالل برامج تحفز التساؤل والبحث واإلبداع وإنتاج املعرفة.

يسعى مركز القطان للبحث والتطوير الرتبوي إىل رفع 

مستوى العملية الرتبوية والتعليمية يف فلسطني، عب العمل 

املبارش مع قطاع املعلمني، وتطوير معارفهم ومهاراتهم من 

أجل تحسني ظروف التعلم للطالب الفلسطيني ومنوه معرفياً 

وتربوياً.

يقدم مركَز القطان للطفل يف مدينة غزة أكرث من 120 ألف 

مادة مكتبية ومعلوماتية متنوعة، لتوفر للطفل ما يفتقر إليه 

البيت واملؤسسة الرتبوية التقليدية واملجتمع، من محفزاِت 

املعرفة واالنفتاح عىل الثقافة اإلنسانية. يقدم املركز خدماته 

مبارشة لـ 15000 طفل من املشرتكني فيه، إضافة إىل آالف 

آخرين من خالل برنامج الخدمة املمتدة.

يعمل برنامج الثقافة والفنون عىل توفري الدعم والتشجيع 

للمبدعني، السيام الطاقات الشابة منهم، يف مختلف الحقول 

الفنية، من أجل بلورة طاقاتهم وتنمية مهاراتهم وخباتهم 

وانطالقها إىل آفاق أوسع. كام يسعى البنامج إىل تعزيز 

التعاون الثقايف ما بني فلسطني واملنطقة العربية وباقي أنحاء 

العامل. وتنضوي تحت هذا البنامج وحدة الفنون واألدب 

التي تقدم دعامً يف مجال الفنون البرصية والفنون األدائية 

واألدب، ووحدة املريئ واملسموع التي أطلقت يف نهاية 

العام 2009 مرشوع دعم اإلنتاج بتمويل مشرتك من حكومة 

مملكة هولندا، ومرشوع مدرسة غزة للموسيقى، الذي انطلق 

يف غزة يف متوز 2008، بتمويل مشرتك من الوكالة السويدية 

للتنمية الدولية )سيدا(، وقامت املؤسسة بتسليمه يف نيسان 

2012 ملعهد إدوارد سعيد الوطني للموسيقى، ليصبح بذلك 

الفرع األول للمعهد يف قطاع غزة.

ويف ترشين الثاين 2008، تم افتتاح قاعة املوزاييك يف لندن؛ 

وهي قاعة للمعارض واملحارضات وورش العمل. وقد تم 

االنتهاء من إعداد التصاميم الالزمة ملبنى املؤسسة الجديد 

والدائم يف رام الله، الذي سيشمل مركزاً للنشاط الثقايف 

والفني والرتبوي. 

ومن أجل ضامن استقاللية املؤسسة وتقديم مستوى عاٍل من 

الخدمات، تقوم عائلة القطان بتوفري التمويل الالزم إلدارتها 

وتنفيذ برامجها.

الرؤيا
مجتمع متنّور عادل حر ومتسامح، ذو حضور عاملي، يؤمن 

بالحوار، وينتج العلم والفن واألدب.

الرسالة
مؤسسة تنمويّة مستقلّة غري ربحيّة تعمل يف حقيل الثقافة 

والرتبية مع فئات مجتمعيّة متنوعة، السيام األطفال 

واملعلمني واملبدعني الشباب، حيث تهدف إىل:

متكني اإلنسان املنفتح األفكار واآلفاق، من التغلب عىل 	 

تحديات الحرب والالعدالة، من أجل خلق مجتمع 

مزدهر وحيوي يف فلسطني والعامل العريب؛

اتّباع نهٍج تنموٍي تشاريٍك طويل املدى، عب برامج تحفز 	 

التساؤل النقدي، والبحث، واإلبداع، وإنتاج املعرفة، 

وتشكل منوذجاً ملهامً يتميز بالشفافية واإلتقان؛

تتبنى التنمية الثقافية والتعليمية أداًة أساسيًة 	 

للصمود، يف مجتمع يعيش ظروفاً حادًة من عدم 

االستقرار السيايس والكوارث اإلنسانية.

القيم
تقدير اإلنسان والدفاع عن حقوقه وكرامته

انطالقاً من اإلعالن العاملي لحقوق اإلنسان، الذي ينصُّ عىل 

أن الناس يولدون »أحراراً متساوين يف الكرامة والحقوق، وقد 

ِهبوا عقالً وضمرياً، وعليهم أن يعامل بعضهم بعضاً بروح  ورُ

اإلخاء«، فإن املؤسسة تعمل عىل تكامل التطور الذايت للفرد 

مع خدمة اآلخرين، عب تقديم خدمات عامة واسعة النطاق 

ورفيعة املستوى.

الحرية، والتعددية، والحوار وإنتاج املعرفة

مؤسسة عبد املحسن القطان
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YAYA 2012 Gaza exhibition at the Young Men’s Christian Association (YMCA), Gaza. (photo: Shareef Sarhan) من معرض افتتاح اليايا 2012 يف مقر جمعية الشبان املسيحية )YMCA(، غزة. )تصوير: رشيف رسحان(
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يسعدين أن أقدم »أن ترُحرِّك الصمت«، كتالوج مسابقة الفنان 

الشاب )اليايا( يف دورتها السابعة مبا شملته من أعامل فنية 

وتدخالت جديدة وملهمة، جاءت خالصة لعمل مستمر 

ودؤوب امتد عىل أكرث من عام، أتاح خالله التدخل املبكر 

لفريق قيِّمي املسابقة، يزن الخلييل وريم الشلة ومحمد 

مسلم، وما أبدوه من شغف وروح مبادرة يستحقان التقدير، 

رصد الكثري من جوانب العمل، وبناء عالقة أكرث متانة مع 

الفنانني، قامت عىل املشاركة الخالقة، والحوار املفتوح، 

والشفافية، ما هّمش التناقض املفرتض بني الفني واإلداري، 

والفردي واملؤسيس، وطرح اقرتاحات ملهمة طرُموحاً يف 

الوصول إىل أفضل النتائج املمكنة ضمن محدودية اإلمكانات 

املتاحة.

وميكن القول إن هذه الدورة شكلت عالمة فارقة ومميزة، 

لسببني أولهام: كونها جاءت يف سياق قلنديا الدويل 

http://www.qalandiyainternational.org؛ هذا الحدث 

الفني الكبري الذي قامت عليه رشاكة مؤسسية غري مسبوقة 

ضمت إىل جانب مؤسسة عبد املحسن القطان، مؤسسة 

املعمل للفن املعارص، وحوش الفن الفلسطيني )القدس(، 

ودارة الثقافة والفنون )النارصة(، ورواق، واألكادميية الدولية 

للفنون- فلسطني، ومركز خليل السكاكيني الثقايف )رام الله(، 

حيث ساهمت كل من هذه املؤسسات يف بناء برنامج فني 

غني ومتنوع امتد عىل مدى أسبوعني، يف الفرتة ما بني 15-1 

ترشين الثاين 2012، يف مدن القدس، ورام الله، والنارصة، 

وغزة، وبلدات قلنديا، وعبوين، والظاهرية، وحجة، وجامعني. 

وقد حقق هذا البينايل يف انطالقته نجاحاً كبرياً، والقى إقباالً 

واسعاً، حيث استقبله الكثري من الناس باهتامم وتقدير، عىل 

الرغم مام اكتنف ويكتنف وجودهم اليومي من تحديات 

وصعوبات من كل نوع، كام حظي باهتامم إعالمي واسع 

محلياً وعربياً وعاملياً. ومن املؤمل استمراره، وتطوير آليات 

عمله وبرنامجه يف السنوات املقبلة، ليساهم يف تقديم 

فلسطني وتكريسها كحارضة من حوارض الفنون املعارصة يف 

املنطقة، بعد أن أخذ الفن الفلسطيني يحوز عىل قدر جيد 

من االنتباه يف سياقات كثرية ومتنوعة يف الخارج. ويجب 

أال ينظر لهذا الحدث الفني مبعزل عام يدور محلياً وعربياً 

ودولياً، وأال نجرده مام يحمله من دالالت رمزية واضحة 

مقدمة وشكر

يف عزم الجبهة الثقافية ومواصلتها تقديم اقرتاحات ملهمة 

وخالاَّقة أمام تحديات الواقع السيايس القايس واأليديولوجيات 

الضيّقة والرصاعات املركبة.

أما السبب الثاين وراء متيز هذه الدورة، فهو تناول فريق 

القيِّمني املسابقة بطريقة مبتكرة، بادروا معها إىل عدد من 

االقرتاحات التي أغنت العملية برمتها، سواء فيام يخص 

خلقهم فضاء املدونة اإللكرتونية، التي عبها تم تحفيز 

الحراك والحوار املعريف واملفاهيمي والتقني، ورصده 

وتطويره يف عمليه تشابكت فيها عالقة الفنان مبرشوعه بكل 

مكوناته ومقوماته ومتطلباته وهواجسه، مع عالقته بفريق 

القيِّمني وانشغاالته املركبة وقلقه، وفضاءات العرض املفرتضة 

ومحدداتها، وما انطوى عليه ذلك من وتحديات وأسئلة، 

وتجاذبات، ومحاوالت لإلجابة وإيجاد الحلول املرضية. كام 

يسجل للقيِّمني عىل املسابقة، والسيام الفنان يزن الخلييل 

والزميلة ريم الشلة، اإلتيان مبرشوع املسارات؛ وهي 

تدخالت جديدة قدمت يف محاولة إرشاك عدد من املصممني 

واملعامريني؛ مرسم شمس أرض للتصميم البيئي، وبشار 

وسامي زعرور، وسميحة ودينا خليل، يف محاولة اإلجابة 

عن سؤال يتعلق بالجمهور والفضاء العام، من أجل بناء 

عالقة أكرث تواصالً بني األعامل الفنية يف فضاءاتها املختلفة، 

وبني الشارع بانشغاالته وحيواته الكثرية. فلطاملا كان هذا 

السؤال جوهرياً، ويقع يف صلب اهتاممنا كجهة قامئة عىل 

اليايا، ورشيكة يف قلنديا الدويل، ولهذا شكل حافزاً مهامً وراء 

استدراج تدخالت جديدة بهدف جرس الهّوة املزعومة ما بني 

الفن والحياة، وبني فضاءات العرض والعابرين خارجها.

ويف الوقت الذي يحاول فيه هذا الكتالوج/الكتاب الجديد، 

مثل الستة األخرى التي سبقته، توثيق دورة جديدة من 

املسابقة مبركباتها وعنارصها املختلفة، فإننا ندرك أنه ال ميكن 

له القبض عىل الكثري من كيمياء تلك اللحظات والتجارب 

الكثرية واملثرية واملشحونة بالقلق والرتقب واألمل واإللهام 

واإلخفاق التي خبها الكثريون ممن كانوا يف قلب هذه 

العملية الخالقة؛ من فنانني، وقيِّمني، ولجنة تحكيم، وطاقم 

إنتاج، ورشكاء، وجمهور وغريهم، وما اكتنف كل هذه 

العملية من حوارات مرثية، وما شابها من توترات ومشاعر ال 

ميكن للكلامت، أو الصور الثابتة والصامتة، أن تقبض عليها، 

وال بد لتلك اللحظات الخاصة والعميقة أن تجد تجلياتها 

بطريقتها الخاصة.

إن ما باستطاعة هذا الكتاب فعله، وبطريقته الخاصة أيضاً، 

هو تقديم متثيالت برصية ونصية لبعض من تلك العنارص 

والخبات، التي ميكن للصورة أو الكلمة أن تجتهد يف إعادة 

تقدميها للمتلقي، لكن يف شكل وسياق مختلفني. وهنا ال 

بد من شكر كل من ساهم يف إنجاز املسابقة أوالً، فجعل 

إصدار هذا الكتاب ممكناً، والسيام الفنانني املشاركني الذين 

جاء الكثري من أعاملهم الفنية جديداََ ومبتكراََ، واملؤسسات 

الرشيكة التي استضافت األعامل الفنية يف فضاءاتها وهي 

إدميز فيلم، واملركز الثقايف األملاين الفرنيس، وجالريي املحطة، 

ومركز خليل السكاكيني الثقايف برام الله، وجمعية الشبان 

املسيحية يف غزة، كام أشكر بلدية رام الله التي قدمت 

الكثري من املساعدة والتسهيالت لجعل تدخل املسارات 

ممكناً، وأشكر أعضاء لجنة التحكيم، وفريق قيِّمي املسابقة، 

وأخص هنا الفنان محمد مسلم الذي اجتهد يف تقديم جزء 

من املسابقة لجمهور قطاع غزة. كام أشكر طاقم إنتاج 

املسابقة، مبا شمله من حرفيني، وتقنيني، ومتطوعني، وكذلك 

طاقم برنامج الثقافة والفنون، وزمالء العمل يف مؤسسة عبد 

املحسن القطان، والسيام يف وحدة امللتيميديا.

وفيام يخص هذا الكتاب، فإنني أود أن أخص بالشكر عضو 

لجنة التحكيم نيجار عاظمي عىل مساهمتها بنصها املختلف 

»فلسطني بعد بازوليني«، وكالً من يزن الخلييل وريم الشلة 

اللذين متكنا من القبض عىل تجربتهام املشرتكة يف العمل 

معاً كقيمني بنصهام الطازج واملثري »التأرجح بني حارضين«. 

كام أشكر كالً من الفنانتني رىل حلواين ونيكوال جري، اللتني، 

إضافة إىل عملهام يف عضوية لجنة التحكيم، قامت األوىل، 

كام فعلت يف السنوات السابقة، بتوثيق األعامل الفنية 

فوتوغرافياً، وقامت الثانية مبشاركتي مجدداً يف تحرير 

كتالوج اليايا.

أود أن أشيد بالجهد الذي وضعه الزميل عبد الرحمن أبو 

شاملة، والزميلتان نرسين نفاع وريم الشلِّة يف إعداد هذا 

الكتاب، وأن أتقدم بجزيل الشكر لآلنسة دينا خليل عىل 

تصميمه بحلته هذه، آمالً أن يقدم املتعة والفائدة لقارئه، 

وأن يشكل مرجعاً إضافياً لكل مهتم بالفنون البرصية يف 

فلسطني.

محمود أبو هشهش

مدير برنامج الثقافة والفنون
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