
 
 

 قةمعل   شهادات
 

 الفنان لمسابقة المتقدمين جميع من ُيطلب ،"األرشيف" ،العام لهذا الدولي قلنديا هرجانلم المفاهيمي رطااإل ضمن
 .أدناه الموضحو  المسابقة، مةقي   من المقترح للمفهوم تستجيب مشاريع اقتراح الشاب

 
 المقترح هذا ؤسسيُ   .فيةيأرش منهجية خالل من الذاتي للتأريخ الفنانين استخدام مسألة على التنظيمي المفهوم زيرك  
 منو  ،المعرض مةوقي   الفنانين بين ما فاعلةال مشاركةال على بنا    ختامي ومعرض المدى طويل مشروع نشا إل

 الفن في األرشيف الستخدام استرجاعي فهم على يرتكز، لألرشيف مفتوح مختبر التفاعل هذا عن ينتج أن المفترض
 ديناميكية على المسابقة عملية شتملتس  .التاريخ لخلق كأداة، اللحظة هذه حتى التسعينيات من، رالمعاص
 الفني واإلبداع( Curatorial Development) التنظيمي التطور في واألمام الورا  إلى النظر خالل من :األرشيف
 .للمشروع النهائي والتكوين

 
 6002 العام في ليوبليانا في جاليريا مودرنا في بادوفيناك زدنكا مةلقي  ا معرض من المفهوم هذا فكرة استلهمت لقد

 ةلسبع فنية مشاريع المعرض هذا ضمن تُعرض  .(Interrupted Histories) "متقطعة تواريخ" عنوان تحت
 يعتبر  .الفن لتأريخ جديدة واقتراحات لطرق كأدوات األعمال هذه المعرض قدم كما ،فنية جماعاتو ا  فنان وعشرين

 عن بحث من يشمله بما للفن جديدة وظيفة بالتالي تخلق ،وتاريخه الفن بين ما جديدة لعالقة مثاال   المعرض هذا
 تلك وهي ،((canonised history المصنف الفن تاريخ خارج مساحات ضمن األول المقام في أجوبة

 هذا في يدعى ما وهذا، "تقطعةالم تواريخال فضا ات" اسم بادوفينا زدنكا عليها قطل  تُ  التي الفضا ات/المساحات
 ".معل قة شهادات" باسم المشروع

 
 التأريخ غياب تبعات هي ما ":تقطعةم تواريخ" معرض خالل طرحها تم التي ذاتها ألسئلةا "معلقة شهادات" بعسيت  

 هذه؟ التأريخ عمليات ريعلتس المطلوبة األساليب نوع مارج العالم الغربي أو على هوامشه؟ خا المساحات في المنظ م
 
 Archival curatorship) رشيفالمستند إلى األ التنظيمي نهجالب مرتبطة نفسها مةالقي   لدى بدايةال نقطة إن

approach)، تنظيم يتم خاللها من التي ،مالقي   لعمل "المختبر سنوات" بـ فاندرلندن باربرا تهما عرَّفم والمستوحى 
 تواريخ" لمعرض صريح بشكل يشير مشروع "معل قة شهادات"  .سابقة معارض ىإل صريح بشكل تشير معارض



 
 

 أرضية من ينطلق معرض عن عبارة سيكونو  مة،والقي   الفنانين من كل   بمساهمة توسيعه إلى ويسعى ،"متقطعة
 . (process based project)العملية – المشروع

 
 ةالقي م مع حدة على مقترحه الفنان سيناقش ،المسابقة من لثانيةا المرحلة في للمشاركة االختيار مرحلة اجتياز بعد
 يقع الذين الفنانين تزويد سيتم فإنه ذلك، مع وبالتوازي  .المشاركين فنانينال بقية مع جماعي بشكل ثم ومن ،أوال  

  .مختلفة سيةجيوسيا مناطق من المختلفة، األرشيفية الفنية المشاريع من مجموعة حول بمعلومات االختيار عليهم
 فكرة لتناول العالم، أنحا  جميع في المستخدمة المنهجيات لمختلف أفضل فهما   الفنانين تعطي أن المواد لهذه وينبغي

 أمثلة ستكشافاب سويا   مةوالقي   الفنانون قومسي  .عليه المتالحقة اتالتغيير  وبالتالي التاريخي، البنا  في المساهمة
 الذي "مختبرال" لـ انطالق كنقطة األرشيفي والتكوين الذاتي التأريخ بمفهوم عالقة ذات فنية وأعمال لمعارض سابقة

 .الحقا   إنشائه على نيعملو  وفس
 

 بكتابة المؤسسات فيها تقوم ال التي األوضاع في تاريخهم إلدارة الفنانون يفرضها ستراتيجيةإ هو الذاتي التأريخ
 الرواية على شخصي   بشكل والسيطرة المسؤولية، تولي أجل من الفنانون خذهايت التي الوسيلة إنها  .وتحليله التاريخ

 الروايات من الكثير منع حتى أو واستبعاد نسيان في االستمرار يتم أنه حقيقة إلى الفكرة تستند  .هم سياقهم في
 الكتابة فعل في اتيالذ البعد حدود افتراض مع حتى  .التاريخ كتابة فعل في المنخرطين أولئك يد على المختلفة
 التي الصورة من المفقودة الحلقات تقديم إعادة في كبيرة أهمية العمل لهذا كونت أن يمكن فإنه واألرشفة، والتاريخ
 .ناقصة الحلقات تلك بقيت طالما مجزأة ستظل

 
 أعمال بينو  سطينفل في الحالية واالهتمامات األسئلة بين ما ربطلل الفرصة يتيح أن العملية-المشروع بهذا ينبغي

من  رغمعلى الو   .األوسع الدولية واالهتمامات لألسئلة أفضل فهما   المشاركين الفنانين يعطي أن يمكن كما الفنانين،
 يتم لم لو حتى  .هذات الدافع تمتلك أرشيفية، فنية أعمال خلق في الفنانين نية نفإ المحددة، السياقات في االختالف
 الوثائق جمع خالل من التاريخ مراجعة مفهوم فإن رشيف،األ هو الفنية األعمال ذهه إطار بأن علنا   التصريح

عادة ،تهاودراس  .التاريخ اختبار إلعادة كوسيلة يستخدم ،قرا تها وا 
 



 
 

 نمراقبي وأ مؤلفين يصبحوا كي للفنانين مفتوحة دعوة هي ،6002 اليايا الشاب الفنان مسابقة في المشاركة دعوة إن
  .أوسع جمهور مع مشاركتها وبالتالي ،توثيقها في ويرغبون يختارونها شخصية أو ،رواية من حلقة أو ،حكاية/لرواية
 .لى تحويلهم إلى مؤرخين ومؤرشفينإ العمل هذا سيؤدي

 
 شخصية أرشيفات مع مرتبطة موجودة مواد المثال، سبيل على تشمل، أن اإلطار هذا في الفنانين لممارسات يمكن

 تقديم أجل من مختلفة أشكال لتجريب مدعوون الفنانين إن  .مادية غير أو عابرة حكايات ،(خيةتاري) رسمية أو
 مشاركين منتجين أنفسهم الفنانون يصبح العملية، هذه في وبانخراطهم  .األرشيفية والمواد والموجودات الوثائق،
 .يختارونها التي الرواية/للخطاب

 
 متوفرة األعمال هذه ستكون كما ،اهلل رام مدينة في عدة مواقع في عرضالم خالل من الفنية األعمال عرض سيتم
 من مزيد لدعوة ا  مفتوح وبنا    ا  مختبر  شكللي مركبا   المعرض سيكونو   .بعدهو  المعرض فترة خالل نترنتاإل برع

 .العرض فترة  انتها بعد حتى إليه واإلضافة ،المختبر هذا في للمساهمة ،العام والجمهور ،والمهتمين الفنانين،


