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ِ:
ً جزيالً لـ
شكرا
ريم الشلة ،عامر حسن ،خالد فني ،ناجي نصر ،محددة أبو شفيق ،عبد الرحمن
اللحام – منجرة المستقبل ،جاليري السالم ،المركز الثقافي الفرنسي – غزة،
مسرح وسينماتك القصبة ،رلى حلواني ،سالي أبو بكر ،غريس الزغبي ،زياد الحاج
علي ،إياد مشعشع ،أورييل أورلو ،رانيا بلو ،هرير سرسكيان ،آمينة مينيا،
زدنكا بادوفيناك ،فيريشته موسافي ،ترفل هاوس ،فندق بيوتي إن.

شكر خاص لبلدية رام هللا:

يسرني
لتؤكد
الفني
أجيال
فاعلة

أن أقدم الدورة الثامنة من مسابقة الفنان الشاب (اليايا) التي تأتي
حضورها من جديد كواحدة من أهم التدخالت التي ينتظرها المهتمون بالمشهد
والثقافي في فلسطين ،حيث دأبت ،منذ انطالقها في العام  ،2000على تقديم
جديدة من الفنانين الشباب الموهوبين والطموحين في بناء مسيرة فنية
ً.
ً وخارجيا
محليا

ً ،جاء بعد تأمل عميق في منجز دوراتها
تخذت المسابقة هذا العام شكالً جديدا
وقد اّ
السبع الماضية ،كجزء من عملية أشمل من التأمل في عمل برنامج الثقافة والفنون،
وذلك بإشراك عدد كبير من العاملين في المشهد الثقافي من أفراد ،ومؤسسات.
تخذت معها شكل العملية المستمرة من
فجاءت هذه الصيغة الجديدة للمسابقة التي اّ
التعلم وبناء القدرات والمشاركة والحوار ،والتي قادتها في هذه الدورة الجديدة
قيمة المسابقة فيفيانا كيكيا بعد تكليف المؤسسة بناء على المفهوم التقييمي
الذي طرحته استجابة لثيمة قلنديا الدولي «األرشيف» ،بحكم أن المسابقة قد باتت
أحد مكونات برنامج قلنديا الدولي الذي تمثل مؤسسة عبد المحسن القطان أحد
الشركاء المنظمين له ،إلى جانب ائتالف واسع من المؤسسات الفنية األخرى.
ويحفل قلنديا الدولي في دورته الثانية بتقديم برنامج ثري من التدخالت الفنية،
واللقاءات ،والندوات ،والعديد من الفعاليات التي تمتد على مدى ثالثة أسابيع
على مساحات جغرافية واسعة من فلسطين التاريخية.
ويأتي قلنديا الدولي ،ومن ضمنه «اليايا» في سياق فلسطيني مثقل بما خلفه
العدوان اإلسرائيلي على قطاع غزة من دمار ومآس ،وانسداد شديد في األفق السياسي،
وفي غمرة ما تشهده البالد العربية من صراعات أيديولوجية ضيقة ومركبة وانشطارات
في أنسجتها االجتماعية والثقافية تفتت المتماسك ،وتهدد المنجز الحضاري
والثقافي لهذه البلدان ،فارضة عليها أولويات طارئة ،ما يكسب الفعل الثقافي،
والسيما مثل الذي يمثله قلنديا الدولي ،معاني جديدة وأهمية غير مسبوقة تحمل
العديد من الدالالت العميقة على المستويين الواقعي والرمزي.
إننا نشعر باعتزازنا بأننا جزء ممن يواصلون إيمانهم بأهمية الفعل الثقافي
المبدع في اجتراح اقتراحات ملهمة للتغلب على ما يكتنف واقعنا من تفتت وتشرذم
وانحسار لألمل .إننا ندعو الجمهور بفئاته ومكوناته المختلفة إلى اغتنام هذه
األسابيع الثرية بفعالياتها الثقافية والفنية والحوارية المتنوعة التي تمتد
على العديد من المدن والقرى في مثلث أضالعه القدس وحيفا وغزة ،إلى المشاركة
الواسعة والتفاعلية مع أكبر قدر منها ،ألنها تتوج عمالً متواصالً على مدى أكثر من
عام ،طموحه هو تحقيق مشاركة مجتمعية أوسع في الفعل الثقافي والفني في فلسطين،
ً للفنون المعاصرة في
إضافة إلى تعزيز مكانة فلسطين الثقافية ،وجعلها مركزا
المنطقة والعالم.
ال يسعني في هذه المناسبة إال تقديم جزيل الشكر لجميع الشركاء المنظمين
لقلنديا الدولي على روحهم المعطاءة ،كما أخص بالشكر كل من ساهم في تحقيق
الدورة الجديدة من «اليايا» ،والسيما قيمة المسابقة فيفيانا كيكيا ،والفنانين
المشاركين ،وأعضاء لجان التحكيم ،وجميع المتحدثين من فنانين وقيمين ممن
ساهموا في إثراء عملية المسابقة بما قدموه من ندوات ولقاءات .وأشكر طاقم
برنامج الثقافة والفنون على ما بذلوه من جهد يستحق كل التقدير ،وكذلك جميع
ً بلدية رام هللا على تعاونها
الزمالء في المؤسسة .كما ال يفوتني أن أشكر كثيرا
ّا من
الدائم مع البرنامج ،وتقديمها مبنى مسرحها البلدي قيد اإلنشاء ،حيث تمكن
تحويل جزء منه إلى فضاء مثير لعرض أعمال المسابقة التسعة ،ما أتاح للمسابقة،
للمرة األولى منذ انطالقها ،عرض جميع األعمال الفنية في فضاء واحد ،ما من شأنه
أن يشكل تجربة جديدة للجمهور الذي اعتاد أن يقوم بجولة بين فضاءات عرض متعددة
في ظل غياب بنى تحتية جاهزة ومهنية.
ً لكم المتعة والفائدة.
ً ،متمنيا
ً لكم جميعا
شكرا
محمود أبو هشهش
مدير برنامج الثقافة والفنون

ّــقـة
شــهادات معل

ـألة استخدام الفنانين للتأريخ الذاتي من
ـهادات معلقة على مسـ
ّز معرض شـ
يرك
ـاء مشروع طويل المدى ومعرض
ـس هذا المقترح إلنشـ
يؤسـ
خالل منهجية أرشـ
ـيفيةُ .
ِّمة المعرض ،ونتج عن
ـا بين الفنانين وقي
ـاركة الفاعلة مـ
ء على المشـ
ختامـ
ـي بناً
ـتخدام األرشيف
ـترجاعي السـ
ـيف ،يرتكز على فهم اسـ
هذا التفاعل مختبر مفتوح لألرشـ
ـعينيات حتى هذه اللحظة ،كأداة لخلق التاريخ.
في الفن المعاصر ،من التسـ
ـابقة على ديناميكية األرشيف :من خالل النظر إلى الوراء
ـتملت عملية المسـ
اشـ
ـام في التطور التنظيمي ( )curatorial developmentواإلبداع الفني
واألمـ
والتكوين النهائي للمشروع.
ـتراتيجية يفرضها الفنانون إلدارة تاريخهم في األوضاع
التأريخ الذاتي هو إسـ
ـيلة التي
ـات بكتابة التاريخ وتحليله .إنها الوسـ
التي ال تقوم فيها المؤسسـ
ـكل شخصيّ على الرواية
ـيطرة بشـ
ـؤولية ،والسـ
يتخذها الفنانون من أجل تولي المسـ
ـتمرار في نسيان
ـتند الفكرة إلى حقيقة أنه يتم االسـ
ـياقهم هم .تسـ
في سـ
ـات المختلفة على يد أولئك المنخرطين
ـى منع الكثير من الروايـ
ـتبعاد أو حتـ
واسـ
ـى مع افتراض حدود البعد الذاتي في فعل الكتابة
ـل كتابة التاريخ .حتـ
ـي فعـ
فـ
ـفة ،فإنه يمكن أن تكون لهذا العمل أهمية كبيرة في إعادة
والتاريخ واألرشـ
ـتظل مجزأة طالما بقيت تلك
تقديم الحلقات المفقودة من الصورة التي سـ
الحلقات ناقصة.
ِّمة زدنكا بادوفيناك في
ـتلهمت فكرة هذا المفهوم من معرض القي
لقد اسـ
ـي ليوبليانا في العام  2006تحت عنوان «تواريخ متقطعة»
ـا جاليريا فـ
مودرنـ
ـبعة وعشرين
ـاريع فنية لسـ
ُرضت ضمن هذا المعرض مشـ
( .)interrupted historiesع
ـات فنية ،كما قدم المعرض هذه األعمال كأدوات لطرق واقتراحات
ً وجماعـ
فنانـا
ـر هذا المعرض مثاالً لعالقة جديدة ما بين الفن
ـخ الفن .يعتبـ
ـدة لتأريـ
جديـ
ـمله من بحث عن أجوبة في
ـق بالتالي وظيفة جديدة للفن بما يشـ
ـه ،تخلـ
وتاريخـ
ـاحات خارج تاريخ الفن المصنف )،)canonised history
المقام األول ضمن مسـ
ـم «فضاءات
ِق عليها زدنكا بادوفيناك اسـ
ت طل
وهي تلك المسـ
ـاحات/الفضاءات التي ُ
ّقة».
ـم «شهادات معل
ـروع باسـ
التواريخ المتقطعة» ،وهذا ما يدعى في هذا المشـ
ـئلة ذاتها التي تم طرحها خالل معرض «تواريخ
ـهادات معلقة» األسـ
ّبع «شـ
يت
ـاحات خارج العالم
ّم في المسـ
متقطعة» :ما هي تبعات غياب التأريخ المنظ
ـاليب المطلوبة لتسريع عمليات التأريخ
ـه؟ ما نوع األسـ
الغربي أو على هوامشـ
هذه؟
ـتند إلى
ـها مرتبطة بالنهج التنظيمي المسـ
ِّمة نفسـ
إن نقطة البداية لدى القي
َّفته باربرا
ـيف ( ،)archival curatorship approachوالمستوحى مما عر
األرشـ
ِّم ،التي من خاللها يتم تنظيم
ـنوات المختبر» لعمل القي
فاندرلندن بـ «سـ
ّقة» مشروع يشير بشكل
ـابقة« .شهادات معل
ـكل صريح إلى معارض سـ
ـير بشـ
معارض تشـ

ٍّ من الفنانين
ـاهمة كل
ـيعه بمسـ
ـعى إلى توسـ
صريح لمعرض «تواريخ متقطعة» ،ويسـ
ـروع – العملية
ـيكون عبارة عن معرض ينطلق من أرضية المشـ
ِّمة ،وسـ
والقي
). (process based project
ـاب  ،2014ناقش الفنانون مقترحاتهم على
ـابقة الفنان الشـ
ـياق عملية مسـ
ففي سـ
ـاركين.
ـكل جماعي مع بقية الفنانين المشـ
ّمة أوالً ،ومن ثم بشـ
حدة مع القي
ـاريع
وبالتوازي مع ذلك ،تم تزويد الفنانين بمعلومات حول مجموعة من المشـ
ـية مختلفة .حيث وفرت هذه
ـيفية المختلفة ،من مناطق جيوسياسـ
الفنية األرشـ
ـتخدمة في جميع أنحاء
ً أفضل لمختلف المنهجيات المسـ
ـن فهما
ـات للفنانيـ
المعلومـ
ـاهمة في البناء التاريخي ،وبالتالي التغييرات
العالم ،لتناول فكرة المسـ
ـابقة لمعارض
ً أمثلة سـ
ـويا
ِّمة سـ
ـف الفنانون والقي
استكشـ
المتالحقة عليه.
ـيفي كنقطة
وأعمال فنية ذات عالقة بمفهوم التأريخ الذاتي والتكوين األرشـ
ً.
ـائه الحقا
ـوف يعملون على إنشـ
انطالق لـ «المختبر» الذي سـ
ـئلة واالهتمامات
ـروع-العملية الفرصة للربط ما بين األسـ
أتاح هذا المشـ
ـاركين
ـطين وبين أعمال الفنانين ،أعطى الفنانين المشـ
الحالية في فلسـ
ـع .وعلى الرغم من االختالف في
ـئلة واالهتمامات الدولية األوسـ
ً أفضل لألسـ
فهما
ـيفية ،تمتلك
ـياقات المحددة ،فإن نية الفنانين في خلق أعمال فنية أرشـ
السـ
ً بأن إطار هذه األعمال الفنية هو
ـم التصريح علنا
ـه .حتى لو لم يتـ
ـع ذاتـ
الدافـ
ـتها ،وإعادة
ـيف ،فإن مفهوم مراجعة التاريخ من خالل جمع الوثائق ودراسـ
األرشـ
ـتخدم كوسيلة إلعادة اختبار التاريخ.
قراءتها ،يسـ
ـي
ـروع الى خلق تجربة للجمهور عن التاريخ المنسـ
هدف الفنانون في هذه المشـ
ـتركة.هذا النوع من تبادل المعرفة يعزز االتصال مع
من خالل تجربة مرئية مشـ
ـكيل فرصة لتلقي االهتمام داخل منظومة الفن
ـة باإلضافة الى تشـ
المناطق المهمشـ
المعاصر.

ّـمة المعرض
قي

ّمة معارض ،وناقدة والمؤسِّسة المشاركة والقيمة األساسية في
فيفيانا كيكيا قي
 Vesselفي باري بإيطاليا ،وهي مؤسسة غير ربحية تعنى بتطوير الخطاب النقدي
حول القضايا االجتماعية والسياسية واالقتصادية المعاصرة.
شاركت كيكيا منذ العام  2009في البرنامج الصيفي الدولي في يريفان ،كما
ِّمي معارض الفن المعاصر الذي نظمته مقاطعة
شاركت في الدورة األوروبية لقي
ميالنو ومؤسسة انطونيو راتي .في العام  ،2010شاركت في دورة مؤسسة جوانجو
ّمي
لقيمي المعارض العالميين ،وشاركت في العام  2013في برنامج مكثف لقي
المعارض «من التاريخ الرسمي إلى الروايات غير الممثلة» في مركز الفن
المعاصر في ديري  -إيرلندا .وفي العام  ،2014شاركت في ورشة عمل ضمن برنامج
 UNIDEEشيتي دي الرتيه في مؤسسة بوستيليتو ببيال  -إيطاليا حول تعليم الفنون
والممارسات الفنية المرتبطة بالمجتمع.
من مشاريعها كقيمة معارض مستقلة :معرض ’ ‘In Dialogueوهو مشروع مشترك مع
هيذر كونلي وريانون ساليد في مركز نوتينجهام للفن المعاصر-بريطانيا (،)2012
ومعرض ’) ‘There’s something to this (but I don’t know what it isوهو عرض
فردي لهيلين براون في جاليري نيترا في سلوفاكيا (.)2010
ِّمة مساعدة ،ساهمت كيكيا في البحث والتحضير لعرض ‘Abstract Cabinet
وكقي
’ Showو’ ‘Liam Gillick: Two Short Playsوهما مسرحيتان قصيرتان.
ِّمي «أغورا» ،بينالي أثينا الرابع  .2013وعملت
كانت كيكيا ضمن فريق قي
محاضرة في كلية بارد واألكاديمية الدولية للفنون في فلسطين ،ومدرسة موسكو
الصيفية لتنظيم المعارض التي تنظمها مؤسسة .V-A-C
حصلت مع آنا سانتومارو على جائزة  ICI/DEDALUSلألبحاث داخل الواليات المتحدة
العام .2013
ً طالبة دكتوراه في جامعة  Loughboroughفي بريطانيا.
وكيكيا حاليا

لجنة التحكيـم

اسنسيون مولينوس جوردو

اسنسيون مولينوس جوردو ولدت العام
 1979في أراندا دي دويرو في بورجوس
في إسبانيا .حصلت على درجة
البكالوريوس في الفنون الجميلة من
جامعة  ،Complutense d Madridحيث
أكملت دراسة الماجستير في نظرية
الفن المعاصر وممارساته.
حصلت على العديد من اإلقامات الفنية
في مؤسسة دلفينا في لندن ،ودارة
الفنون في عمان ،وتاونهاوس جاليري
في القاهرة.
عرضت أعمالها في العديد من المواقع
مثل جاليري ارنولفيني  Arnolfiniفي
بريستول في بريطانيا ،وMatadero-
 ،MadridوLa Casa Encendida
 ،)(Madridومتحف Patio Herreriano
في فاالدوليد في إسبانيا ،وفي مركز
الفن المعاصر في بورجس في إسبانيا،
وجاليري ،Travesia Cuatroو La
 Fábricaفي مدريد.
تركز أعمالها على الفالحة المعاصرة،
حيث تستخدم األعمال التركيبية والصور
والفيديو واألصوات ووسائط أخرى
لدراسة العالم الريفي مدفوعة برغبة
قوية لفهم قيم هذا اإلنتاج الثقافي
وتعقيده .أنتجت العديد من األعمال
حول استخدام األراضي والعمارة البدوية
وإضراب الفالحين والبيروقراطية وتحوالت
العمالة الريفية والتكنولوجيا
الحيوية والتجارة العالمية لألغذية.
تقيم جوردو وتعمل ما بين مصر وعمان
وإسبانيا.

سامية حلبي

سامية حلبي فلسطينية من مواليد القدس
العام  .1936خبرت حلبي النكبة في
عمر الحادية عشرة .فبعد أن لجأت
عائلتها إلى لبنان لسنوات عدة،
هاجرت العائلة إلى الواليات المتحدة
المريكية حيث درست حلبي الفن ،وحصلت
على ماجستير في الفنون الجميلة من

ّست
جامعة إنديانا في العام  .1963در
ً،
المستوى الجامعي لمدة سبعة عشر عاما
كانت السنوات العشر األخيرة منها في
كلية ييل للفنون.
إلى جانب الرسم بالزيت واألكريليك
وألوان الشمع ،استكشفت الفنانة
البرمجة الرقمية ،حيث عملت مع
موسيقيين خالقً
ة لوحات تجريدية
متحركة .توجد لوحاتها ضمن مقتنيات
فنية أساسية لمتاحف عالمية ،من بينها
متحف غوغنهايم في نيويورك وأبو ظبي.
كتبت عن فن التحرر في فلسطين ،وتعمل
ً على دراسة توثيقية لمذبحة
حاليا
كفر قاسم التي حدثت في العام .1956
كانت أحد المنظمين األساسيين لمعرض
«صنع في فلسطين» الذي افتتح في متحف
ستيشن في هيوستن بتكساس في العام
ً ،ومن موقعها كمديرة
 .2003والحقا
مشروع لمجموعة الجسر ،قادت المشروع
ليفتتح المعرض في نيويورك.

كمال الجعفري

كمال الجعفري خريج أكاديمية فنون
اإلعالم في كولون بألمانيا ،حيث
حصل على جائزة الفنون البصرية
التي تقدمها مدينة كولون في العام
 .2004حصل فيلمه «السطح» ()2006
على الجائزة األولى في مهرجان الصور
في تورونتو بكندا ،كما حصل فيلمه
«ميناء الذاكرة» ( )2009على جائزة
.Prix Louis Marcorelles
كان الجعفري أحد الفنانين الذين
تناولتهم دورة الـ  2009من حلقة بحث
في روبرت فالهتري السينمائية The
 ،Robert Flaherty Film Seminarوفي
العامين  2009و 2010حصل على منحة
بحث بنجامين وايت ويتني في جامعة
هارفرد .وعمل بين العامين 2011
ً في أكاديمية األفالم
و 2013محاضرا
والتلفزيون األلمانية في برلين .يعمل
ً على إنهاء مشروع فيلم
الجعفري حاليا
جديد وكتاب يدوران حول يافا .يعيش
ما بين يافا وبرلين.

مايكل راكوفيتز

مايكل راكوفيتز ولد في نيويورك العام
ً في شيكاغو .أسس
 ،1973ويقيم حاليا
في العام  1998مشروع paraSITE؛ وهو
مشروع مستمر حيث يقوم الفنانون ببناء

مالجئ متحركة للمشردين مالصقة لفتحات
التدفئة والتبريد في المباني.
ظهرت أعماله في العديد من المحافل
العالمية مثل دوكيومنتا  ،13و،PS1
و ،MoMA MassMOCAوبينالي سيدني
السادس عشر ،وبينالي إسطنبول العاشر،
وبينالي الشارقة الثامن ،وبينالي
تيرانا ،والمعرض الدولي للتصميم في
كوبرويت وترانسميديال .05
أقام راكوفيتز معارض فردية عدة
في جاليري التيت  Tate Modernفي
لندن ،وجاليري Lombard Freidفي
نيويورك ،وجاليري Alberto Peola
 Arte Contemporaneaفي تورينو،
وجاليري Stadtturmgalerie/Kunstraum
.Innsbruck
تعرض أعماله في العديد من المتاحف
العامة والخاصة مثل متحف الفن الحديث
في نيويورك ،وجاليري  Neueفي كاسل
– ألمانيا ،و Smart Musuem of Artفي
شيكاغو ،ومتحف فان آب في أيندهوفن
– هولندا ،والمتحف البريطاني ،ومتحف
كابول الوطني في أفغانستان ،وفي
اليونسكو بباريس.
ُلف راكوفيتز من قبل
في العام  ،2011ك
الطاقم اإلبداعي لمشروع Spoils؛ وهو
تدخل عبر الطهي في مطعم بارك إفنيو
في نيويورك ،حيث دعا الناس لتناول
الطعام في أطباق نهبت من قصور صدام
حسين .وتوج المشروع بإعادة هذه
األطباق إلى العراق بطلب من رئيس
الوزراء العراقي نوري المالكي في 15
كانون األول من العام  2011في التاريخ
نفسه الذي غادرت فيه قوات التحالف
العراق.
في العام  ،2012قدم راكوفيتز في
«مطعم العدو»؛ وهو مشروع شاحنة
طعام ،حيث قدم جنود أمريكيون
متقاعدون شاركوا في الحرب العراقية،
الطعام تحت إشراف طباخين من الالجئين
ً عراقية عدة للجوعى
العراقيين ،أطباقا
في شيكاغو.
عرض في تشرين األول العام  ،2010مشروع
« »Breakupفي مؤسسة المعمل للفن
ً في
المعاصر في القدس ،كما عرضه أيضا
جاليري  Rhona Hoffmanبشيكاغو العام
.2014
وراكوفيتز أستاذ في نظرية الفن

والممارسات الفنية في جامعة
نورثويسترن في إيلينوي في الواليات
المتحدة األمريكية.

نداء سنقرط

حصل نداء سنقرط على درجة البكالوريوس
من جامعة تكساس في أوستن ،وحصل على
درجة الماجستير في الفنون الجميلة
من كلية بارد .في العام  ،2001شارك
في برنامج الدراسة المستقلة في متحف
ويتني للفن األمريكي ،وحصل في العام
 2002على منحة بحث مؤسسة روكفيلير
للفنون اإلعالمية.
حصلت أعماله على الدعم من دارة
الفنون في عمان ،وأكاديمية شلوس
سوليتيود Akademie Schloss Solitude
في شتوتغارت ،ودار المأمون في مراكش،
وصندوق بول روبينسون في نيويورك،
وبينالي الشارقة في الشارقة ،والمعمل
في القدس.
عرضت منحوتاته في العديد من المعارض
الجماعية مثل« :الشاي مع نفرتيتي»
في األعوام  ،2014 - 2012وبينالي
كيوفيه -ضمن المختارات العالمية
للفنون المعاصرة في النمسا العام
 ،2010وبينالي الشارقة العام ،2009
و‘Never-Part - Histories of
’ Palestineفي قصر الفنون الجميلة
 Palais des Beaux - Artفي بلجيكا،
ومعرض «على أبواب الجنة» النسخة
الثانية في القدس العام  ،2008ومعرض
«صنع في فلسطين» الذي جال الواليات
المتحدة األمريكية من  2003وحتى
 .2006وعرض فيلمه «موال فلسطيني
 »Palestine Bluesفي أكثر من ثالثين
ً حول العالم ،وحصل على سبع
مهرجانا
جوائز كأفضل فيلم وثائقي .تم اقتناء
أعماله من جهات عدة تشمل متحف مارت
في روفيرتو -إيطاليا ،ومجموعة Nadour
للفنون المعاصرة الشرق أوسطية في
باريس ،ومؤسسة الشارقة للفنون.
يعيش نداء ويعمل في فلسطين ،وهو عضو
سابق في كلية بارد في القدس ،وهو
اآلن فنان مقيم في أكاديمية شلوس
سوليتيود في شتوتغارت  -ألمانيا.

لقـاءات اليايا

الثالثاء ٢٠١٤/١٠/٢٨
12:00 – 9:00

«حول التأريخ الذاتي ،والروايات المخفية/المرئية ،والخيال...
وقصص /تواريخ أخرى»

ٌوريل أورلو ،وكارولينا ريتو.
المتحدثون :مايكل راكوفيتز ،وأ
مديرة الجلسة :فيفيانا كيكيا
المكان :مركز بلدية البيرة الثقافي ،بالقرب من محطة الباصات المركزية،
البيرة  -رام هللا
تشكل هذه الجلسة أول فعالية عامة ضمن سلسلة المحاضرات وورشات العمل عبر
االنترنت التي حضرها فنانو مسابقة الفنان الشاب (اليايا .)2014
ًا
يحاول النقاش في هذه الجلسة إشراك الجمهور بتجربة اليايا كما سيشكل افتتاح
ًا لمعرض «شهادات معلقة» .سيعلق المتحدثون الثالثة :اوريل اورلو ومايكل
لفظي
راكوفيتز وكارولينا ريتو على األعمال الفنية لمتسابقي اليايا من خالل أعمالهم
يا
ًا للمعرض ،ورابط
ًا عملي
وأفكارهم الخاصة كما ستكون هذه الجلسة تطبيق
ًا عضوً
لبقية الخطوات القادمة في هذا المشروع المستمر.
االثنين 2014/11/3
12:00 - 10:30

لقاء مع الفنانة ليا بيرجوفسكي

المكان :األكاديمية الدولية للفنون ،مبنى عارف العارف ،خلف البنك العربي،
البيرة
االثنين 2014/11/3
15:00 – 12:00
الثالثاء واألربعاء 2014/11/3+2
15:00 – 10:00

ورشة عمل مع الفنانة ليا بيرجوفسكي بعنوان
(«)ART BETWEEN “DESIGN YOUR SELF AND “FUNKY BUSINESS

المكان :األكاديمية الدولية للفنون.
ً
تركز الورشة على مشروع ليا بيرجوسكي «متحف المعرفة» ،حيث المعرفة طريقا
للبقاء في عالم دائم التقلب .تدور الورشة حول فكرة الوصول إلى المعرفة،
والتثقيف الذاتي وامتالك التاريخ .ستبدأ الفنانة الورشة بجولة عصف ذهني
لألفكار مع المشاركين انطالقا من األسئلة التالية :كيف نعرف؟ وكيف نبني
المعرفة؟

ليا بيرجوفسكي

ولدت ليا بيرجوفسكي العام  1961في رومانيا
حيث تعمل وتعيش .تحمل شهادة من أكاديمية
الفن في بوخارست وهي المؤسسة والمنسقة
لـ ( CAA/CAAأرشيف الفن المعاصر ومركز
التحليل الفني  ،)1985وهو مشروع عضوي
ومستمر ،إضافة إلى متحف المعرفةKnowledge
 Museumالذي استطاعت من خالله تطوير دراسات
ما بين حقلية منذ العام .1999
عرضت أعمالها في العديد من المعارض
الفردية والجماعية حول العالم ،إلى
ً للعديد من ورش العمل
جانب كونها موضوعا
والمحاضرات.
من مشاركاتها :بينالي ساو باولو (،)2014
دوكيومنتا  ،)2012( 13متحف فان آب Van
 Abbemuseumفي أيندهوفن في هولندا (،)2010
جاليري التيت ،)2008( The Tate Modern
بينالي سيدني (The Nasher Museum ،)2008
 of Artفي جامعة دوك في دورهام -كاروالينا
الشمالية ومركز بومبيدو في باريس (.)2007
ً في بوخاريست
تقيم بيرجوفسكي وتعمل حاليا
وسيبيو برومانيا.

كارولينا ريتو

كارولينا ريتو هي قيمة معارض ،وكاتبة
ً
وباحثة مقيمة في لندن ،كما أنها حاليا
طالبة دكتوراه في تخصص Curatorial /
 Knowledgeفي جامعة جولدسميث في لندن.
تحقق أبحاثها في أنظمة اللفظ والظهور
السياسي من خالل األفالم الوثائقية والسردية،
حيث تقوم بنقد هذه األنظمة من خالل فكرة
الال -حدث ،وهذه الفكرة ال تعني غياب لحظة
وقوع الحدث ،بل هي مجموعة من الحاالت
البسيطة التي ال يتم التقاطها من قبل
النظام الرمزي.
ً محاضِرة في دائرة الثقافات
تعمل ريتو حاليا
البصرية في جامعة جولدسميث ،كما كانت
محاضِرة في جامعة آلتو في هيلسنكي ،وفي
جامعة الفنون الجميلة في بورتو .تعاونت
ً مع مؤسسة فيسيل في إيطاليا ،وال
مؤخرا
آجانسيا في كولومبيا ،ورامبا في إسبانيا.
حلت في العام  2013قيمة مقيمة في برنامج
اإلقامة بمدرسة األفكار  UNIDEEفي شيتي
دي الرتيه في مؤسسة بيستوليتو في بييال
بإيطاليا .وفي العامين  2010و،2011
كانت قيمة باحثة في مختبر تنظيم المعارض
في كونستفاك -ستوكهولم ،كما عملت كقيمة
مساعدة في برنامج الفن والهندسة المعمارية
خالل فعاليات غيماراياش عاصمة الثقافة
األوروبية .من مشاريعها كقيمة :مشروع
البحث  DISDISDISعن اللغة وماديتها ،مشروع
«التسوية» باالشتراك مع جان فان هيسويك ،و
 BES Revelaçãoفي متحف سيرالفز في بورتو،

ومشروع قائم على عملية بحثية في حديقة
نباتية بلشبونة بتمويل من جالبينكيان
فاونديشن.

أوريل أورلو

أوريل أورلو فنان مقيم في لندن .ينتج
أعماالً تركيبية متعددة الوسائط يجمع فيها
أنظمة صورية ونماذج سردية مختلفة .تستكشف
أعماله المبنية على البحث البقع العمياء
من التاريخ وأشكال السكون ،وتتشارك أعماله
مع ما يطلق عليه اسم «األرشيفات الكامنة».
عرضت أعمال أورلو على نطاق واسع ضمن
معارض بحثية حديثة «أفالم وفيديوهات
حديثة لفنانين بريطانيين» في جاليري
التيت  Tate BritainوEVA International
في العام  .2014وفي العام  ،2013عرضت
أعماله في  ،Bergen Assemblyوترينالي
أيشي  . Aichi Triennaleوفي العام ،2012
شارك في مانيفيستا  ،9وفي العام 2011
شارك في بينالي البندقية  ،54وبينالي
بلدان المخروط الجنوبي في البرازيل .كما
عرضت أعمال أورلو في العديد من المتاحف
والمعارض العامة منذ العام  2008من
ضمنها :جاليري وايت شابيل ومؤسسة جاسووك
في لندن ،مركز قصر طوكيو للفنون ،مركز
البحث والفنون (بيتانسالون) في باريس ،ليه
كومبليكس* في زيوريخ ،وWürttembergischer
 Kunstvereinفي شتوتجارت-ألمانيا ،إكسترا
سيتي في انتويرب-بلجيكا ،الكلية الكندية
الدولية في القاهرة ،كونستهال في بودابست،
ومتحف التصوير المعاصر في شيكاغو.
قدم العديد من المعارض الفردية منها:
« »Deep Opacityفي جاليري الفيرونيكا للفن
المعاصر في موديكا العام  ،2014و «فيلم
غير منتج» ” ”Unmade Filmفي مؤسسة المعمل
في القدس ،وفي المركز الثقافي السويسري في
باريس ،وفي مركز ليه كومبليكس في زيورخ
العام 2013؛ ”تتابع” في مركز سبايك آيالند
للفنون في بريستول العام 2013؛ “الزمان
هو مكان” في كونستهاوس ومركز باسكآرت في
بيل-سويسرا؛ معرض «The Short and the Long
 »of it 9.0في مؤسسة بريفيكس للفن المعاصر
في تورونتو العام « ،2012لم يتبق شيء»
 There is Nothing Leftفي منتدى اإلسكندرية
للفنون المعاصرة العام .2011
درس أورلو الفنون الجميلة في كلية سانت
مارتينز للفنون والتصميم ،وفي مدرسة سليد
للفنون في لندن ،كما درس الفلسفة في جامعة
جينيف ،حصل منها على درجة الدكتوراه في
الفنون الجميلة العام  .2002حصل أورلو
على جائزة الفن السويسرية العام ،2002
وترشح في العام  2013لجائزة جارمان.

الفنانون

2014 ، حبر وفحم على ورق،) (اسكتش، مكان تحت التجربة: المخيم،آية أبو غزالة
Aya Abu Ghazaleh, Refugee Camp: a Place under Experiment, (sketch) 2014

آية أبو غزالة
 مكان تحت التجربة:المخيم
2014 أيلول
حبر وفحم على ورق
.أحد مخيمات الالجئين في األردن،تركيب لسلسلة اسكتشات حية مأخوذ من مخيم البقعة
Aya Abu Ghazaleh
Refugee Camp: a Place under Experiment
September 2014
Ink and charcoal sketches on paper
Installation of a series of drawings that sketches life in Al Baqá Camp,
one of the Palestinian refugee camps in Jordan.

آيه أبو غزالة
المخيم :مكان تحت التجربة

«هنا من هذا المكان الضيق الرحب ،ولدى توصيف ما يجري في هذا العالم ،نرى أن
ً غير مرئي على الجميع ،وعلى كل ما يحيط بنا .أنحني
األشياء تتكرر وتترك أثرا
وأصلي وأرسم« ...وستستمر في االنفجار الهو موت والهو انتحار ،ولكنه أسلوب غزة

في إعالن جدارتها بالحياة» (محمود درويش) .هنا وأنا جالسة على رصيف شارع
العيادات المتهالك تارة ،وتارة أخرى متكئة على حائط عند التقاطع الواصل

بين شارع العيادات وسوق «األونروا» في مخيم البقعة.الوقت يزحف وأنا ارسم.

ًأرى التقاطع الذي
واآلن بعد أن انتهيت ما زلت أستحضر اللحظات العابرة ،حينا

ً ،ومع ذلك ال يسعني سوى التقاط خطوط
يمثل أحد أهم شرايين المخيم ،هنا ،مزدحما
ً آخر يكاد يخلو المكان وألمح ظلي
اسكتشية لبعض األشخاص المتسمرين هنا ،وحينا
ً لذلك الباب؛ باب
على األرض اإلسمنتية.حالفني الحظ في بعض األيام أللتقط رسوما
ً على مصراعيه»( .آية أبو غزالة)
عيادة «األونروا» األزرق مفتوحا

في كتابه «سيرة مدينة ..عمان في األربعينيات» يستفيض عبد الرحمن منيف ليصف
مكان طفولته الخاص من شخوصها إلى شرفاتها وأماكنها الحاضرة حتى اآلن.

المخيم ...المكان ...االسم ...وربما ال يهم اسم المخيم ،أو اعتباره مخيم لجوء

أو شتات ،حظي باعتراف حكومي أم ال،أو حتى إن اتفق على مسماه أم ال ...ال يهم
 ...مخيم سوف ،البقعة ،المحطة ،غزة ،أو جرش ،شلنر ،أو الرصيفة ،الحصن أو

الشهيد عزمي المفتي ،حطين أو ماركا ،جبل الحسين ،الوحدات أو عمان الجديد،
الطالبية ،النصر.

يوثق هذا المشروع من إحدى زوايا المخيم رواية الفنانة المرئية للمكان على

مدى سبعة أيام متتالية.ما الذي يمكن أن تراه هنا للوهلة األولى؟ الناس

وتحركاتهم هنا وهناك ،األزقة الضيقة في المكان،اللون األزرق الموحد لمرافق

«األونروا»،أسماء الشوارع والمحالت ،وما عبق فيها من ذكرى لذلك الوطن القريب

البعيد .لكن هناك عند الزاوية أشياء غير مرئية ،الناس يتركون أثرهم على هذا
المكان المؤقت المهمل.

ولدت آية أبوغزاله في عمان -األردن العام 1991ألب وأم فلسطينيين .حصلت على
درجة البكالوريوس في الفنون التشكيلية والرسم من الجامعة األردنية العام

َّان من ضمنها
 .2013شاركت أبو غزالة في العديد من المعارض الجماعية في عم
معرض في جاليري نبض في العام  ،2014ومعرض « »7x7للفنانين الشباب في جاليري

بنك القاهرة عمان ،وشاركت في معرض جماعي في مكتبة الجامعة األردنية العام
 .2013حصلت أبو غزالة على العديد من الجوائز في مسابقات فنية على مستوى
األردن؛ ففي العام  2012حصلت على المركز الثالث في مسابقة جاليري بنك

القاهرة عمان لإلبداع الشبابي ،والمركز الثاني في مسابقة وزارة الثقافة
األردنية لإلبداع الشبابي.

AYA ABU GHAZALEH
Refugee Camp: a Place under Experiment

From this narrow and wide place, describing what’s happening in the
world, it keeps repeating and makes an invisible trace on everybody and
all around… I bow, pray and draw…” It is neither death, nor suicide. It
is Gaza’s way of declaring that it deserves to live.” Mahmoud Darwish
Here, while I’m sitting on AlEyadat street’s ramshackle sidewalk
in Albaq’a refugee camp... sometimes reclining on the wall at the
intersection that combines Al Eyadat street with the UNRWA market in
the camp... time passes and I’m sketching… And now, after I’ve finished,
I am still evoking those moments when the intersection is like a
crowded vessel, although I could only capture those who were pensively
stationary!... Sometimes this place becomes almost empty, and I notice
my own shadow on the concrete surface.
In Sirat Madina – Amman fi l-arba’inat, the writer Ab’d Al-rahman Munif
describes his own childhood place, from the people to its balconies
that still remain today. And George Perec, in An Attempt at Exhausting
a Place in Paris, insists on imposing his methodology that what is
neglected and invisible becomes the event.
The camp... The place... The name... Names don’t matter, whether it’s
a refugee camp or a Diaspora camp, whether governments recognise it or
not, or if we even agreed on names or not... It doesn’t matter...
From one corner of the camp, I came up with this project, to archive
my visual narrative for seven sequential days in this place, here,
with the adjective that was given me since before being an artist.
Here, on a first impression, you will notice the movement of people as
they stumble around the narrow streets, the united blue color for the
UNRWA facilities. Shops, schools, street names… etc, full of homeland
memories. But here, in the corner, there are invisible things and people
are leaving their traces on this temporary place.

Aya Abu Ghazaleh was born in Amman/Jordan in 1991 to Palestinian
parents, and graduated from the University of Jordan with a BA in
visual arts and painting in 2013. She has participated in a number
of collective exhibitions in Amman in 2014, and was part of a group
exhibition at Nabad Gallery in Amman. In 2013 she exhibited her work in
the ‘7*7’ young artists exhibition at the Cairo Amman Bank Gallery and
also participated in an exhibition at the University of Jordan.
She has been the recipient of many prizes in various artistic
competitions in Jordan. In 2012 she won the third prize in The Cairo
Amman Bank award for youth creativity, and in the same year was awarded
second place in the youth innovation prize organized by the Jordanian
Ministry of Culture.

2014 ،) (اسكتش، بدون أكفان،مجدل نتيل
Majdal Nateel, Without Coffins, (sketch), 2014

مجدل نتيل
بدون أكفان
2014
تركيب متعدد المواد
 التي تحمل فوقها،ً لعدد من الصناديق المتالصقة
ً عشوائيا
يصور العمل مشهدا
 بينما تترجم األرقام على الحائط من خالل،شرائح معدنية نقشت عليها أرقام
.بورتريهات ألولئك الشهداء
Majdal Nateel
Without Coffins
2014
Installation
The work depicts a random scene of crowded boxes that have metal plates
inscribed with numbers; the numbers are translated on the walls through
portraits of martyrs.

مجدل نتيل
بدون أكفان

ـهداء المحتجزة لدى
ـل «بدون أكفان» قضية جثث الشـ
ـاول عمـ
يتنـ
ـراع ،في مقابر جماعية دون
ـرائيلي على مدى عمر الصـ
ـال اإلسـ
االحتـ
ـهداءأو أعمارهم أو تواريخ وفاتهم.
ـواهد تحمل أسماء أولئك الشـ
شـ
ـارة إلى تلك
ـط تظهر مكتوبة على قطع معدنية في إشـ
ـام فقـ
أرقـ
ـرية للغاية،
ـجالت سـ
ـجالت خاصة .هذه السـ
الجثة ،كرمز يدرج في سـ
ـث وحكايتها ومحو فكرة وجودها،
ـدف إلى إلغاء هوية الجثـ
وتهـ
ـداد المفقودين لدى أهاليهم.
ـوا في عـ
ليصبحـ
ـتلهمت فكرته
ـل وتبلور تحت عنوان «بدون أكفان» ،واسـ
ـور العمـ
تطـ
ـد
ـودة مجموعة الجثامين إلى ذويهم في العام  .2008ويجسـ
ـدى عـ
لـ
ـور الفنانة للعمل
َصـ
ـهد العودة والتكريم .ت
ـل التناقض في مشـ
العمـ
ـوائي لمقاطع أرضية تحتوي على مجموعة
ـهد عشـ
ـكل مشـ
كان على شـ
ـي تحمل فوق كل منها
ـات المصبوبة والمتزاحمة ،التـ
ـن المكعبـ
مـ
ـة منقوش عليها رقم ،كنايً
ـن مجموعة القبور التي
ة عـ
ـريحة معدنيـ
شـ
ـى الحائط مجموعة من
ـهداء .في المقابل ،تظهر علـ
ـت أولئك الشـ
ضمـ
ـهد الصناديق ،لتذكرنا أن هذه
ـة كترجمة لمشـ
ـات الباهتـ
البورتريهـ
ـية
ـماء وقصص منسـ
ـت مجرد أرقام ،وإنما هي وجوه وأسـ
األرقام ليسـ
ـك القطع المعدنية.
ـخاص غائبين خلف تلـ
ألشـ

ـت فنانة ومدربة دراما ومدربة
ـدل نتيل العام  ،1987وعملـ
ـدت مجـ
ولـ
ـى بكالوريوس فنون جميلة من
ـة لألطفال ،وهي حاصلة علـ
ـوم متحركـ
رسـ
ـة األقصى في غزة.
جامعـ
ـارض الجماعية ،منها معرض
ـل في العديد من المعـ
ـاركت نتيـ
شـ
ـام المرأة ،ومعرض «كنعانية»
ـان» في مركز معلومات وإعـ
«قربـ
ـاركت في عدد من
ـي في غزة .كما شـ
في المركز الثقافي الفرنسـ
ـنوي في العام  ،2009و
ـزادات الفنية؛ مثل مزاد القدس السـ
المـ
ـوان األمل» في العامين  2010و.2011
«ألـ
ـارض جماعية دولية ،فعرضت عمل «40
ـل أعمالها في معـ
ـت نتيـ
عرضـ
ـاركت في معارض في األردن،
ً من حياتي» في ألمانيا ،وشـ
يومـا
ـخصيين في غزة هما «ملح
ـا .وقد أقامت معرضين شـ
ـكا ،وإيطاليـ
وبلجيـ
ـام  ،2012و «أثر الضوء والزجاج» العام .2014
ـرة» العـ
الذاكـ

MAJDAL NATEEL
Without Coffins

Without Coffins deals with the issue of the bodies of martyrs
held in mass graves by the Israeli occupiers throughout the
conflict period - without headstones bearing the names,
ages, or the date of death, only metal signs showing a set
of numbers for each body as a code to be included in private
records. These records are strictly confidential and intended to
cancel the identity of the bodies and erase the idea of their
existence in order that they become missing in the minds of
their families and loved ones.
The work was inspired by a group of martyrs’ bodies returning
home in 2008. The work embodies the contrast to the scene of
return and honour. The artist’s conception of the work was
random floor areas containing a set of crowded boxes that carry
a metal plate inscribed with a number, a metaphor for the
graves that contained the bodies of the Palestinian martyrs.
On the other side, a group of faint portraits will be hung on
the walls as a translation of the scene of the boxes, reminding
us that these numbers are not merely numbers; they are faces,
names, forgotten stories, for absent people stuck behind the
metal plates.

Majdal Nateel was born in 1987, and gained her BA degree
in Fine Arts from Al-Aqsa University. Since 2009, she has
participated in several group exhibitions, such as the
“Qurban” exhibition at the Women Media Information Center and
“Canaanite” exhibitions at the French Cultural Center in Gaza.
She has also participated in a number of auctions; the annual
Jerusalem auction in 2009 and “Colors of Hope” in 2010 and
2011. Her work has been exhibited in a number of collective
international exhibitions: she presented “40 Days of My Life”
in Germany, and has contributed to exhibitions in Jordan,
Belgium and Italy. She has had two solo exhibitions, “Salt of
Memory” in 2012 and “The Effect of Light and Glass” in 2014 in
Gaza.

) (تصوير زينة زعرور2014 ، تركيب فيديو، إبن فدائي في موسكو،فرح صالح
Farah Saleh, A Fidayee Son In Moscow , interactive video dance installation, 2014
(Photo by Zina Zarour)

فرح صالح
إبن فدائي في موسكو
2014
تركيب فيديو
أرشفة حركات أطفال فلسطينيين خالل الثمانينيات بمدرسة اإلنتردوم الداخلية في
.االتحاد السوفيتي
 سري حموري:تصوير ومونتاج الفيديو
Farah Saleh
A Fidayee Son in Moscow
2014
Interactive video dance installation
Archiving the gestures of Palestinian children at the Interdom Boarding
School in the Soviet Unionduring the 1980s.
Video maker: Sari Hammouri

فرح صالح
إبن فدائي في موسكو

بعد حرب العام  1982على لبنان ،توزعت القيادات الفلسطينية على
الدول العربية ،وأصبح مستقبل منظمة التحرير غير معروف .ولذلك،

قرر بعض قياديي اليسار الفلسطيني إرسال أبنائهم إلى مدرسة دولية
داخلية (اإلنتردوم) في االتحاد السوفيتي من أجل حمايتهم وتأمين
حياة مستقرة لهم .تأسست المدرسة في العام  1933في إيفانوفو،

شمال شرق موسكو ،بهدف استضافة أبناء الثوريين من جميع أنحاء

العالم ،كنوع من التكافل األممي ،كان من ضمنهم أبناء ماو ،وتيتو،
والبسيوناريا ...ومن ضمنهم أخي.

ً في
يصور هذا العمل التفاعلي ،باستخدام تقنية فيديو رقص ،يوما

مدرسة اإلنتردوم من الجانب الحركي ،حيث يجسد العمل حركات كان يقوم

بها الطالب في حصص التاريخ والغناء والفيزياء والكتابة اإلبداعية،
بينما يحلل السياق التاريخي للمدرسة .يطلب العمل من الجمهور

تجربة هذه الحركات كي يعيشوا تجربة اإلنتردوم.

هذا العمل هو شكل من التأريخ الذاتي واستعادة تاريخ فئة اجتماعية
وسياسية معينة ،وليس شكالً من أشكال الحنين لحقبة ما ،وإن كان ذلك،
فهو حنين للمستقبل؛ أي أنه يحث على التفكير في ماضي جيل من أبناء
اليسار وحاضره ،ويتساءل عن مستقبل الجيل القادم.

فرح صالح ،مصممة رقص وراقصة فلسطينية تعمل في فلسطين وأوروبا .حصلت
صالح على درجة البكالوريوس في اللغات من إيطاليا ،وتابعت دراستها

في مجال الرقص المعاصر في الوقت ذاته .شاركت صالح في أعمال رقص مع

فرقة سرية رام هللا للرقص المعاصر منذ العام  ،2010وساهمت في تصميم

عرض «سندويشة لبنة» العام  ،2011وصممت عرضها المنفرد «كلمات،

كلمات ،كلمات» العام  ،2012و «جنون عادي» العام  ،2013و «أنا وهنا»

العام .2014

ً في العمل المسرحي «كوفية  ..صنع في الصين» العام
شاركت صالح أيضا

 ،2012وعرض الرقص المعاصر «بدكة» العام  ،2013وكالهما إنتاج مشترك

للمسرح الملكي الفلمنكي في بروكسل ومؤسسة عبد المحسن القطان في رام
هللا .أما األخير ،فشاركت في إنتاجه فرقة ( .)Les Ballets C de la Bخالل

السنتين الماضيتين ،تطور لدى صالح اهتمام خاص بالعروض التفاعلية مع

الجمهور باستخدام الفيديو ووسائل مرئية أخرى إلى جانب الحركات.

FARAH SALEH
A Fidayee Son in Moscow

After the 1982 Israeli war on Lebanon, the Palestinian
leadership scattered all over the Arab World and the PLO’s
future was uncertain. Hoping to secure a safer and a more
stable life for their sons, some of the Palestinian leftist
leaders decided to send their sons to an international
boarding school in the Soviet Union, the Interdom. The school
was built in 1933 in Ivanovo, northeast of Moscow, to host
children of revolutionary parents from all over the world as a
form of solidarity between nations, including the children of
Mao, Tito, La Pasionaria… and including my brother.
This interactive video dance installation portrays a school
day in the Interdom from a physical point of view. It provides
gestures and movements students used to do in their history
class, singing class, physics class and creative writing
class, while also analysing the historical context of the
school. The installation asks the public to try these gestures
themselves as an attempt to make them live the Interdom
experience.
This work is a form of self-historization and re-appropriation
of the history of a certain socio-political group, more than a
form of nostalgia for a certain era, and if so, it would be a
nostalgia that is prospective, which reflects on the past and
present of the children of the left of a certain generation,
while questioning the future of the current one.
Farah Saleh is a Palestinian dancer and choreographer working
in Palestine and Europe. She studied languages in Italy,
continuing with her studies in contemporary dance at the
same time. She has been dancing with Sareyyet Ramallah Dance
Company since 2010 and has co-choreographed Sandwishet Labaneh
(2011), choreographed Parole, parole, parole (2012), Ordinary
Madness (2013) and Hana and I (2014). She also took part in
and toured with the theatre performance Keffiyeh/made in China
(2012), and the dance performance Badke (2013), co-productions
ofThe Royal Flemish Theatre (KVS) and the A.M. Qattan
Foundation. Badke was also a collaboration with Les Ballets C
de la B from Ghent, Belgium. Recently, her interests have been
in developing interactive performances, using video and other
visual means together with movement.

2014 ، صورة من مقابلة مع أبو حنا عفارا، وادي النسناس،حمودة غنام
Hamody Ghannam, Wadi Nisnas, during the interview with Abu Hanna Afara, 2014

حمودة غنام
وادي النسناس
2014
تركيب متعدد المواد والتقنيات
يتحدث العمل عن حي وادي النسناس وقصص الناس التي أنتجتها النكبة واالحتالل
. سيعرض العمل على شكل ذكريات ومقابالت صوتية أجريت مع سكان الحي.اإلسرائيلي
Hamody Gannam
Wadi Nisnas
2014
Audio installation
The installation is based on the neighbourhood of WadiNisnas in Haifa
and the peoples’ stories and narratives that resulted from the Israeli
occupation and the Nakbeh. The installation will be displayed in the
form of memories recorded through sound interviews that were held with
residents of the neighbourhood.

حمودة غنام
وادي النسناس

قضى حمودة غنام حياته في وادي النسناس ،وهو جزء صغير مما تبقى
من حيفا القديمة بعد النكبة .قابل غنام العديد من سكان الحي
وسجل قصصهم ،حيث وجد خالل عملية البحث هذه ،أن صراع سكان حي وادي
النسناس يكمن في الحفاظ على هويتهم ،وبخاصة في ظل اضمحالل اللغة
العربية واختفائها من محيطهم وحياتهم اليومية وتفاصيل أمكنتهم.
يهدف المشروع إلى تسليط الضوء على بعض الحكايات التي وجدها
الفنان خالل المقابالت التي أجراها ،حيث سجلت الحوارات وتم ربطها
ً على شكل ذكريات اختفت لتكشف عن الواقع الحاضر.
ّن سردا
لتكو

اليوم ،وفي ظل مواجهة سكان الحي للتمييز العنصري والتهميش ،أصبح

من الضروري استحضار تلك القصص التي يعمل االحتالل على محوها.
العمل عبارة عن غرفة أرشيف ،تحوي صناديق تحمل أسماء عائالت
ً من
فلسطينية مكتوبة باللغة العبرية .تسمع في الغرفة عددا
المقابالت المسجلة لتلك الذكريات بشكل متداخل ،ويحدد موقع
الزائر الرواية التي سيستمع لها على غرار واقع حي وادي النسناس
العشوائي.

حمودة (محمد) غنام مصور فوتوغرافي ولد في مدينة حيفا العام
 ،1986وال يزال يسكن فيها .حصل غنام على درجة البكالوريوس
بامتياز في التصوير من كلية تلتان للتصميم والوسائط المتعددة في
حيفا .وفي العام  ،2012حصل على تدريب في التصوير الجغرافي من
كلية جليتز في تل أبيب.
تخصص غنام في استخدامات اإلضاءة ،وأعماله مرتبطة بالخلفيات
الطبيعية المختلفة لكل قصة مصورة ،كما يواصل محاولة الربط بين
الجوانب التقنية والطبيعية لكل صورة .بالنسبة له ،التصوير هو
أداة للتعبير عن ذات المصور ،فهنالك صلة حقيقية بين كل صورة
ً ما
والمصور نفسه ،سواء أكانت لمكان أم لشخص أم لقصة ،فدائما
تعكس الصور أفكار المصور.

HAMODY GANNAM
Wadi Nisnas

Hamody Gannam has spent his life in Wadi Nisnas, a small
segment of what was left of Haifa’s old city following the
Nakbeh. He interviewed residents from the neighborhood and
recorded their stories. During his research, he found out
that the struggle of the residents of this neighbourhood
was to preserve and maintain their identity specially the
disappearance of the Arabic language and the cultural of the
neighborhood.
The project aims to shed light on some of the stories that the
artist found in the interviews. Conversations were recorded
and connected in order to form a narrative in the form of
flashbacks that vanish into what exists today. Today, as
residents face racism and marginalisation, it is important to
remember those stories the occupation attempted to erase.
The installation is an archive room that contains boxes with
the names of Palestinian families in Hebrew. The visitor
to the exhibition will walk through the room and hear the
interviews recorded about those memories. The stories are
not in any order; they are random, depending on where the
individual stands, similar to the reality of Wadi Nisnas.

Hamody (Muhammed) Ghannam was born in Haifa in 1986. A
freelance photographer living and working in the city of
Haifa, he completed his 4 years of study in photography at
Tiltan College of Design and Multimedia in Haifa, graduating
with a Certificate of Excellence in 2009. In 2012, he also
completed a course in Geographical Photography at Glitz
College, Tel Aviv. Having specialized in lighting practice,
he continues to attempt to connect the technical and natural
worlds within each image. His work is deeply connected to
the natural and diverse background of every story. For him,
photography is a method of self-expression for the person
standing behind the camera, with each and every picture having
a connection to the photographer him or herself; whether
it is a place, person, or a story - all reflect back to the
photographer.

ّة أخرى( ،تفاصيل) تركيب متعدد المواد2014 ،
إيمان السيد ،إعادة مر
Iman Al Syed, Re-repeat, (details), Installation, 2014

إيمان السيد
إعادة مرة أخرى
2014
تركيب متعدد المواد والتقنيات
ً ،أن ينتقل من خالل إعادة
يمكن اآلن للتاريخ الذي مضى ،والذي كان راكدا
ً للذكريات التي بقيت ثابتة في ذهنه ،وخلقت
ً جديدا
التسجيل والتكرار .خلق جسدا
ُ
ٍ يمكن له أن يخلق اآلن.
أنا مرة أخرى.ذاكرة مجزأة لكن متماسكة،وتاريخ مواز
Iman Al Sayed
Re-repeat
2014
Installation
The history that has passed can now be passed on through the act of rerecording and re-repeating. A fragmented yet coherent memory; a parallel
history is now recreated.

إيمان السيد
إعادة مرة أخرى

“إعادة اإلنتاج ،إعادة الرواية ،اإلعادة ،إعادة الجمع ،إعادة التسجيل ،إعادة
البحث ،إعادة التقمص ،إعادة الوجود”.
ً آخر ،أو ربما تتيح
بالنسبة إلى إيمان السيد ،إعادة فعل الشي ،تعطي بعدا
المجال لرواية قصة مرة أخرى لمتلقين آخرين ،وبالتالي خلق تصورات جديدة،
وإذا كانت هذه التصورات موفقة ،فإنها ستعبئ الفراغات.
بعد االطالع على أرشيف والدها ،أدركت السيد أنها بال ذاكرة ،وبال قصة شخصية.
سألت والدها عن فلسطين ،والكويت ،ومصر ،والعراق ،وسوريا ،واإلمارات ،كما
سألته عن فيينا ولندن؛ سألته عن زمن الفخر العربي .من خالل اإلعادة واإلعادة
مرة أخرى ،بدأت السيد اعتبار ذكريات والدها ذكرياتها الخاصة؛ فتذكرت وروت
قصصه عن النساء الفلسطينيات اللواتي يبعن الحليب لكسب العيش الكريم ،وقصة
لقائها مع جبرا إبراهيم جبرا لمناقشة أعمالها ،وذهابها إلى دار األوبرا
ومقابلتها الحاج حسين.
تكمن األهمية في التاريخ الضائع أو الذاكرة الشخصية الملموسة ،وغير الموجودة
ً .وكأن وثائق والدها وإعادة رواية قصصه ،منحتها األهلية ألن تكون في
فعليا
فلسطين من خالل األرشيف والروايات المحكية .ساعدها األرشيف على أن تكون موجودة
في مساحة من غير المسموح لها التواجد فيها .ساعدها تسجيل رواية والدها
ً في الكتب؛ التاريخ الذي روي من خالل
على الحصول على تاريخ قد ال يكون موجودا
تصنيف بديل للفن والمقاومة.
ً(ذاكرة
يمثل هذا العمل التركيبي مدخالً لذاكرة واحدة ،تكون حقيقية حينا
ً آخر (ذاكرتها) .يحث العمل المشاهد على غمس نفسه في
والدها) ومتخيلة حينا
مساحة مثيرة من الذكريات المجزأة المعروضة من خالل وثائق ،وصور متحركة وصوت.

تخرجت إيمان السيد من كلية الفنون الجميلة في الشارقة في النحت ،وأكملت
تعليمها في مجال حقوق اإلنسان ،وعلم المتاحف ،والـ Vjingوالميتافيزيقيا في
مرحلة الحقة.
باستخدامها ممارسات وأشكاالً فنية مختلفة مثل النحت ،والتركيب،واألنيميشين،
واللغة ،يركز عملها على العمليات والتكرار ،فهي تحقق وتبحث في حاالت اإلنسان،
واآلثار االجتماعية والسياسية على البشر.
شاركت في العديد من المعارض واإلقامات الفنية في اإلمارات العربية المتحدة،
ومصر ،وتركيا ،وإيطاليا .كما قدمت ورشة عمل حول النحت والطباعة في مركز
ً في الشارقة.
فنون في دبي ،وفي مركز ذوي االحتياجات الخاصة جدا
تكتب السيد مقاالت عن الفن والسياسة في العالم العربي ،وتتعاون مع العديد من
الفنانين وقيمي المعارض في العمل على مشاريع فنية مختلفة .انضمت السيد إلى
سلطة أبوظبي للسياحة والثقافة العام  ،2008حيث عملت على منشورات للمتاحف
والمعارض ،كما عملت على تصميم استراتيجيات النشر وتطويرها .عملت في الفترة
بين  2008 - 2006ضمن الفريق اإلنتاجي لمؤسسة الشارقة للفنون ،حيث عملت في
بينالي الشارقة الثامن ،ومعرض الفنانين المقيمين ،ومعرض أندريا جورسكي.
ً دراسة الماجستير في الفنون الجميلة في مدرسة أوترخت العليا
تكمل حاليا
للفنون البصرية والتصميم في هولندا.

IMAN AL SAYED
Re-repeat

“To recreate, retell, repeat, recollect, record, research, reincarnate and reexist.”
For Iman Al Sayed, adding two letters, “re”, before a word forms another
dimension. Or perhaps may allow a story to be told again for different
perceivers, and through that creating new perceptions, and if auspicious,
filling the gaps.
Going through her father’s archive, Iman Al Sayed began to admit how she
was without any memory and no first-hand history. She interviewed him about
Palestine, Kuwait, Egypt, Iraq, Syria, the UAE, and asked him about Vienna and
London; she asked about the time of Arab pride. By repeating and re-repeating,
Al Sayed started to recognise her father’s memories as her own, remembering
and retelling his stories of the Palestinian women who sold milk to survive
with dignity, how she sat with Jabra Ibrahim Jabra to discuss her work, and the
times she went to the opera, and how she met Haj Hussein.
The importance lies in the missing history, or the non-existent tangible
personal memory. Having the tangible documents and re-repeating her father’s
memories somehow granted her the eligibility to be in Palestine through the
archive and the narratives given. The archive helped her be in a space that she
is not allowed to physically exist in. Recording her father’s story helped her
to have a history that may not be inscribed in books, a history that was told
through an alternative classification of art and resistance.
This installation acts as an entrance to a memory, one that is real (her
father’s) and imaginary (hers) at the same time. The audiences are induced to
immerse themselves in a sensational space of fragmented memories shown through
documents, moving images and sound.

Iman Al Sayed graduated from the College of Fine Arts in Sharjah with a
BFA in Sculpture, and continued studying human rights, museology, VJing
and metaphysics at a later stage. Using various media, from sculpture to
installation and moving image and words, her work focuses on processes
and repetition, probing and investigating the human condition and the
sociopolitical effects on it. She has participated in exhibitions and
residencies in the UAE, Egypt, Turkey and Italy, and has given sculpture and
printmaking workshops at the Funon Centre in Dubai and the Very Special Needs
Art Centre in Sharjah. Iman has worked in publishing for the Abu Dhabi Tourism
& Culture Authority, and in production at the Sharjah Art Foundation, on the
Sharjah Biennial 8 and the 2008 March Meeting for example. Al Sayed also
writes about the art and political scene in the Arab world and collaborates on
multidisciplinary projects with other artists and curators. She is currently
studying for her Masters in Fine Art at the Utrecht Graduate School of Visual
Art and Design in the Netherlands (2014-2015)

2014 ، زيت على قماش،ِّل
 ظل الظ،بشار خلف
Bashar Khalaf, Shadow of the Shadow, Oil on Canvas, 2014

بشار خلف
ظل الظل
2014
زيت على قماش
 يحاور العمل مجموعةلوحات للفنان الفلسطيني،باستقدام الماضي إلى الحاضر
من خالل رؤيتها في سياق جديد يختلف عن ذلك الذي كان أنتج فيه،سليمان منصور
. بما حملته حينها من عناصر ومضامين،الفنان منصور أعماله هذه
Bashar Khalaf
Shadow of the Shadow
2014
Oil on canvas
Recalling the past into the present and placing it within the vision and
changes that occurred with the change of circumstances and context, the
work discusses different paintings of the Palestinian artist Suleiman
Mansour, focusing on the elements and the concepts he used.

بشار خلف
ظل الظل

«ظل الظل» عمل فني يشكل محطة جديده تتناول بعض أعمال الفنان
سليمان منصور ،والتغير الذي قد يلحق بالشكل أو المضمون في
ً.
عالقتهما مع التغيرات الحاصلة في طبيعة األشياء حاليا

يسلط هذا العمل الضوء على أكثر من محور ،منها أهمية نقل مضمون

العمل كرسالة للتذكير بالهوية والمكان وطابع حياة الفلسطينيين،
إضافة إلى تشكيله استمرارية لمبادئ الفنان منصور ورؤيته ،وإن

اختلف شكل العمل.

يركز هذا المشروع الفني على النقص الذي يتواجد في اللوحات.

فغالبية عناصر لوحات الفنان منصور تلك مفقودة في زمننا الحالي.

لكن يظل الظل أهم عنصر في هذا العمل .إنه مفهوم للوجود والمكان

الذي ال يمكن أن يختفي أو يسلب .فالظل هو تأكيد على فكر الفنان

منصور وعناصر أعماله ،مهما نقصت أو اختفت فهي حقيقة موجودة
ً.
وندركها دائما

ولد بشار خلف في مدينة رام هللا العام  1991ويعيش فيها .بعد االنتهاء
من دراسته الثانوية ،التحق خلف بجامعة القدس أبو ديس تخصص الفنون

الجميلة ،حيث أنهى درجة البكالوريوس في العام  2013ليبدأ العمل

في مجال الفنون التشكيلية .شارك خلف في عدة ورش عمل ومعارض

جماعية في جاليري المحطة ،حيث شارك في العام  2012في مهرجان

الثقافة الدولي في القدس ،وفي العامين  2012و 2013شارك في معرض
«تسامح» في مدينة رام هللا .كما شارك في ورشة عمل مع فنانين ألمان

ضمن التبادل الطالبي في جامعة القدس في العام  ،2012وفي معرض

ومزاد علني لنادي الفنانين التشكيليين في القدس ،وفي ورشة عمل

ومعرض فني جماعي في ألمانياخالل العام  .2013وفي العام نفسه ،ساهم

خلف في معرض خريجي الجامعات الفلسطينية تخصص فنون جميلة بتنسيق
وزارة الثقافة .يذكر أن خلف عضو هيئة إدارية في جاليري المحطة.

BASHAR KHALAF
Shadow of the Shadow

Shadow of the Shadow is an art work that forms an intellectual
dimension for a new stage that addresses the work of the
artist Suleiman Mansour and the change over the form and
content in relation to the current changes.
The work focuses on many aspects, as the importance of
transferring the content as a message to remind us of
the identity, the place and the nature of our lives as
Palestinians, as well as that the work forms a continuity of
the principles and vision of the artist Suleiman Mansour even
if the methods used are different.
The nature of the work is linked to the shortcomings that
reside in the form of the paintings. The shortcomings are
linked to the lack of Suleiman’s elements at the present
time in addition to the most important element of the work
- that is the shadow, which is considered the concept of the
existence and location that cannot disappear or be taken
away. The shadow is a confirmation on the thought and elements
of Suleiman Mansour no matter how much they decreased or
disappeared, they will always be present as facts.

Bashar Khalaf was born in Ramallah City in 1991. After
finishing high school, he graduated from Al Quds University
with a BA in fine arts in 2013. Khalaf has since participated
in various workshops at the Al Mahatta Gallery. In 2012
he participated in the international cultural festival in
Jerusalem, and in 2012 and 2013 in the “Tolerance” exhibition
in Ramallah. In 2013 he participated in the exhibition and
auction at the Artists’ Club in Jerusalem, and attended a
workshop and a collective exhibition in Germany. In 2013 he
contributed to the student exhibition organised in cooperation
with the Ministry of Culture. Bashar is a member of the
administrative committee of Al Mahatta Gallery in Ramallah.

2014 ، تركيب متعدد المواد،) (تفاصيل، صياغة التاريخ،هنادي عزمي
Hanadi Azmi, Drafting History, Detail, installation, 2014

هنادي عزمي
صياغة التاريخ
2014
تركيب متعدد المواد
ما الذي يحدث حينما تحيد المصداقية عن طريق الموضوعية ،لتتبع نوازع الطرف
القوي؟
ًإلى معطيات مبهمة؟ قد تبدأ
هل باإلمكان إعادة صياغة تاريخ مدينة ما استنادا
ً يمنعنا
ً ليصبح حاجزا
ً دقيقا
نقاط سوداء بالظهور والتكاثر وتزداد ،وتغزل نسيجا
من روية الحقيقة أو أي جزء منها.
Hanadi Azmi
Drafting History
2014
Installation/ceramic pieces
What can happen when science trends turn from the path of objectivity
to tracking the purposes of the strong side? Is it possible to write a
?city’s history based on vague history

هنادي عزمي
صياغة التاريخ

ـى ا آل ثا ر ا لتي
ـتنا د إ لـ
ـة تا ر يخ مكا ن ما  ،ا ال سـ
ـى كتا بـ
علـ
ـن يكتب
ـك يعتمد على مـ
ـك ا لمكا ن  ،و ذ لـ
ـا ن في ذ لـ
ـا ا إل نسـ
تر كهـ
ـن يكتبو ن
ـا ء هم با لعا د ة مـ
ـه  .إ ن ا أل قو يـ
ـر ر صحتـ
ـخ و يقـ
ا لتا ر يـ
ـن ا لحضا ر ا ت  ،ا لتي ،
ـة ا لقد س عد د مـ
َّ على مد ينـ
ـر
ـخ  .مـ
ا لتا ر يـ
ـة تا ر يخها .
ـتعمر بكتا بـ
ـتأ ثر ا لمسـ
ـب ا أل حيا ن  ،أ سـ
ـي أ غلـ
فـ
ـة نظر غير
ـة ا لتا ر يخ من و جهـ
ـر ة إ عا د ة صيا غـ
ـل فكـ
ـي ا لعمـ
يحا كـ
محا يد ة .
ـت على هذ ه
ـا ر ا ت ا لتي تعا قبـ
ـن بعض ا لحضـ
ـر و ع عـ
ـد ث ا لمشـ
يتحـ
ـكا ن مثل
ـح في ا لمـ
ـا ا لو ا ضـ
ـا تأ ثير هـ
ـة  ،و كا ن لهـ
ا لمنطقـ
ـة  ،و ا لبا بلية ،
ـة  ،و ا ليهو د يـ
ـية  ،و ا لفر عو نيـ
ـا ر ة ا ليبو سـ
ا لحضـ
ـة  .تنا و بت هذ ه
ـة و ا لر و ما نيـ
ـية  ،و ا ليو نا نيـ
و ا لفا ر سـ
ـت قا ئمة
ً ما ز ا لـ
ـة ا لقد س  ،و تر كت آ ثا ر ا
ـى مد ينـ
ـا ر ا ت علـ
ا لحضـ
ـة ا لفخا ر أل نه كا ن
ـتخد مت ا لفنا نـ
ـذ ا ا لعمل  ،ا سـ
ـي هـ
ـا  .فـ
فيهـ
ـا ر ا ت  .و على ا لر غم
ـة آ ثا ر هذ ه ا لحضـ
ـي صنا عـ
ـتر كة فـ
ـا د ة مشـ
مـ
ـي كل مكا ن
ـظا يا ها فـ
ـا ر شـ
ـة هذ ه ا لما د ة  ،و ا نتشـ
من هشا شـ
ـك إ مكا نية
ً هنا لـ
ـو ن د ا ئما
ـك ا لحضا ر ا ت  ،تكـ
ـى تلـ
ـل علـ
كد ليـ
ـي ا لطر يقة ا أل صح
ـا  .و لكن ما هـ
ـة مـ
ـا بطر يقـ
ـا د ة تر كيبهـ
إل عـ
ـة ا لكا ملة ؟ و ما هي
ـة ا لقطعـ
ـر ا ت لصيا غـ
ـب تلك ا لكسـ
ـا د ة تر كيـ
إل عـ
ـبة
ـة ؟ إ نه ا أل مر ذ ا ته با لنسـ
ـك ا لعمليـ
ـد ة لتلـ
ـع ا لمعتمـ
ا لمر ا جـ
ـب تا ر يخه
ـخص أ ن يكتـ
ـخ  .فبإ مكا ن أ ي شـ
ـة ا لتا ر يـ
ـة كتا بـ
لصيا غـ
ـى معتقد ما  ،أ و أ ثر
ء علـ
ـه بنـ
ـد صيا غتـ
ـه  ،و أ ن يعيـ
بنفسـ
ـا ً
ً ،كتا بة ر و ا يتك
ـك  ،إ ذ ا
ـما و ي  .بإ مكا نـ
ـى كتا ب سـ
ـا  ،أ و حتـ
مـ
ـا س ؟
ـا ء  ،و لكن على أ ي أ سـ
ـك كما تشـ
و تا ر يخـ
ـت بتقد ير
ـد س ا لعا م  ،1 9 9 1تخر جـ
ـا د ي عز مي في ا لقـ
ـد ت هنـ
و لـ
ـة و ا لفنو ن
ـة ا لجا معية للثقا فـ
ـة د ا ر ا لكلمـ
ـن كليـ
ـا ز مـ
ا متيـ
ـي في ا لعا م
ـا ر كت عز مـ
ـو ن ا لمر ئية و ا أل د ا ئية  .شـ
ـم ا لفنـ
ـي قسـ
فـ
ـر ض جما عي
ـي في ا لقد س  ،و في معـ
ـا ب مر كز بيلـ
ـر ض لطـ
ـي معـ
 2 0 0 7فـ
ـة ا لجا معية .
ـة د ا ر ا لكلمـ
ـن في كليـ
ـا ب ا لخر يجيـ
ـع ا لطـ
مـ
ـع مجمو عة
ـي معر ض جما عي مـ
ـا ر كت عز مي فـ
ـا م  ،2 0 1 3شـ
ـي ا لعـ
فـ
ـو س أ نجلو س
ـف ها مير  ،لـ
ـي متحـ
ـطينيين فـ
ـن ا لفلسـ
ـن ا لفنا نيـ
مـ
ـي معر ض مع نا د ي
ـا ر كت فـ
ـي ا لعا م  ،2 0 1 4شـ
ـكا  .و فـ
 أ مر يــد س  ،و معر ض
ـي ا لقـ
ـيين فـ
ـكيليين ا لمقد سـ
ـن ا لتشـ
ا لفنا نيـ
ـما لية  -أ مر يكا .
ـة كا ر و ال ينا ا لشـ
ـن ا أل مل » في و ال يـ
ـا حا ت مـ
« مسـ
ـا ت طمو حة »
ـا ر كت في معر ض « إ بد ا عـ
ـن  2 0 1 3و  ،2 0 1 4شـ
ـي ا لعا ميـ
فـ
ـطينية عد ة .
ـن مد ن فلسـ
ـذ ي تنقل بيـ
ا لـ

HANADI AZMI
Drafting History

A true history of a place should be written based on traces
that were left by humans in that place, but this always
depends on the writer of history and who decides the validity
of this history. Writing history is always the prize of the
strongest. Many cultures and forces have passed by Jerusalem,
and most of the time it was the coloniser who wrote the
history. This work simulates the idea of rewriting history
from a biased point of view.
The work talks about some of the civilisations that lived
successively in the area and which had a clear impact on
the place. These include the Jebusite, one of the Canaanite
tribes, the Jews, the Pharaohs, the Babylonians, the
Persians, the Greeks, and down to the Romans. All of these
civilisations lived in Jerusalem and left traces that still
stand until today. Although there are many materials used
in these monuments, the material used in this project is
pottery because it was the common substance that was used,
and despite being broken easily it has always been evidence
for the existence of these civilisations and it is possible
to rearrange it in different shapes. But what is the correct
way to reassemble the pieces if they were broken, and what are
the references for this reassembling? The same questions are
applied to history and the writing of it. Anyone can write
their own history and rewrite it depending on beliefs, an
evident or a holy book. So you can write your own history as
you wish, but on what base will you build your narrative?
Hanadi Azmi was born in Jerusalem in 1991. She gained her
BA degree in performing and visual arts from Dar Al-Kalemah
College of Arts and Culture in Bethlehem. In 2007 she
participated in the student exhibition in the Bili Center
in Jerusalem and in a group student exhibition at Dar AlKalemah College. In 2013 she exhibited with a group of
Palestinian artists in the Hammer Museum in Los Angeles. In
2014 she participated in the exhibition, “Spaces of Hope”,
in North Carolina in the US, and was part of the exhibition
organized by the Artists’ Club in Jerusalem. In 2013- 2014,
she exhibited her work in various Palestinian cities with the
exhibition “Ambitious Creations”.

2014 ، تركيب متعدد المواد والتقنيات، الرغبة في مراقبة ذاكرة متبقية،نور أبو عرفة
Noor Abu Arafeh, Observational Desire on a Memory that Remains, multimedia installation, 2014

نور أبو عرفة
الرغبة في مراقبة ذاكرة متبقية
2014
تركيب متعدد الوسائط والتقنيات
يحاول المشروع خلق أرشفة بديلة لتاريخ الفن في فلسطين ،ألن تاريخ الفن أقدم
من تاريخ المؤسسات الفنية الفلسطينية ،وهناك جزء كبير غير موثق بعد.بدأ
األمر من البحث في محتويات صورة أخذت في مسرح الحكواتي في العام  1985لمعرض
جماعي تحت اسم «معرض الربيع األول»،الذي كان أحد نشاطات رابطة الفنانين
التشكيليين الفلسطينيين.
Noor Abu Arafeh
Observational Desire on a Memory that Remains
2014
Multimedia installation
The work is an attempt to create an alternative archive of the art history
in Palestine, as the history of the art is much older than Palestine’s art
institutions; and there is a large part of it not documented.

نور أبو عرفة
الرغبة في مراقبة ذاكرة متبقية

يحاول هذا العمل خلق أرشيف بديل للفن الفلسطيني ،باالعتماد على
ً في هذا التاريخ ،إضافة
التاريخ الشفوي والمقاالت التي توثق أحداثا
إلى األرشيفات الشخصية لبعض الفنانين .جاءت فكرة إنشاء أرشيف
بديل نتيجة للنقص في المعلومات لدى المؤسسات الفنية الفلسطينية
حول هذا التاريخ ،حيث أن تاريخ الفن الفلسطيني أقدم بكثير من
المؤسسات الفنية في فلسطين.
يقوم المشروع على خلق أرشفة جديدة ابتدأت من البحث في محتويات
صورة أخذت في مسرح الحكواتي العام  1985لمعرض جماعي تحت اسم
«معرض الربيع األول»؛ وهو أحد نشاطات رابطة الفنانين التشكيليين
في فلسطين آنذاك.
ً
السرد التاريخي الذي يعتمد على وجهة نظر واحدة ،جاء متأثرا
بمحاضرات مكتوبة لـ «ميشيل فوكو» في العام  1983حول مصطلح
« »parrhesiaوالمترجم للعربية بـ «حرية الخطاب» ،متسائالً حول
ً الحدود بين
الرواية/الراوي كحدث ،وعالقته بكتابة التاريخ ،مختبرا
الحقيقة وفعل كتابة التاريخ /الرواية كحقيقة.

نور أبو عرفة من مواليد القدس العام  ،1986حصلت على درجة
البكالوريوس من أكاديميةبيتسلئل للفنون والتصميم ،ومن ثم شاركت
في برنامج أشغال داخلية مع أشكال ألوان في بيروت – لبنان لمدة
ًدراستها لدرجة الماجستير في الفنون
عام .تكمل أبو عرفة حاليا
الجميلة في ()ECAV -EcoleCantonale d’art du Valaisفي سويسرا.
تستكشف أعمال أبو عرفة األخيرة العناصر المتعلقة بالذاكرة
والتاريخ والهوية ،باستخدام أرشيفين عام وخاص (قصص شفوية،
مدونات ،صور ،كتب) وتتفحص هذه العناصر باستخدام لغة مجازية لكشف
قراءات مختلفة.
في السنتين األخيرتين ،شاركت أبو عرفة في إقامة فنية في المدينة
الدولية للفنون بباريس وإقامة ( )Tokyo Wonder Siteفي طوكيو
ً في مجموعة األستوديو المفتوح الذي
اليابان .كانت أبو عرفة عضواأقيمت ضمنه مجموعة من المعارض في فلسطين ،وتبعتها العديد من
ورش العمل والمحاضرات واألعمال الجماعية.كما شاركت في العديد من
المعارض في فلسطين والخارج.

NOOR ABU ARAFEH
Observational Desire on a Memory that Remains

“The word ‘parrhesia’, refers to a type of relationship between
the speaker and what he says. For in parrhesia, the speaker
makes it manifestly clear and obvious that what he says is his
own opinion.” Michel Foucault
This work is an attempt to create an alternative archive of
the art history in Palestine. The narration that depends on
one point of view is influenced by Michel Foucault’s written
lectures regarding the term “parrhesia”, translated into English
as “free speech”, from 1983, which question the truthteller/
truthtelling as an activity and its relation to writing the
history, examining the borders between truth and the act of
writing history/storytelling as the truth. It also questions
what remains in memory and its relation to writing history.
Since the history of Palestinian art is much older than the
art institutions in Palestine, there is a large part of
Palestinian art that isn’t documented. I depend on storytelling
that came from interviewing some Palestinian artists, from
written articles and from personal archives. It began with a
group photograph of Palestinian artists at Jerusalem’s Hakawati
Theater in 1985.

Noor Abuarafeh was born in 1986 and lives in Jerusalem. She
received her BFA from the Bezalel Academy of Art and Design,
going on to participate in Ashkal Alwan’s one year HomeWorks
program in Beirut, Lebanon. She is currently studying for
her MFA at the Ecole Cantonale d’art du Valais (ECAV) in
Switzerland.
Her recent work explores elements related to memory, history
and identity by using public and personal archives (oral
stories, blogs, photographs, books), examining these elements
by dissembling them using an allegorical language to reveal
different readings. In the last two years, she has been an
artist-in-residence at Cité International des Arts in Paris,
and at Tokyo Wonder Site in Tokyo, Japan. Noor was a member of
the Open Studio group that exhibited in several exhibitions in
Palestine, followed by workshops, lectures and collaborative
working. She has participated in several exhibitions in
Palestine and internationally.

2014 ، ملم16  صورة من عرض فيلم، بينالوبي،نور عبد
Noor Abed, Penelope, screen shot from 16mm film, 2014

نور عبد
بينالوبي
2014
 ملم16 فيلم
، ولكن ال تسأل من أنا،اسألني اآلن هنا في منزلك حول جميع المسائل األخرى
 أنا ممتلئة.ً من أن تزيد في قلبي عبء الحزن كلما تذكرت
 خوفا،أوما اسم بلدي
 ليس. وال ينبغي أن أجلس في بيت شخص آخر مع الرثاء والبكاء،ً بالحزن
جدا
.ًالبقاء في الحداد إلى األبد
جيدا
)120-115( .19  كتاب، هوميروس،األوديسة
Noor Abed
Penelope
2014
16mm film
“Question me now here in your house about all other matters, but do not
ask who I am, the name of my country, for fear you may increase in my
heart its burden of sorrow as I think back; I am very full of grief, and
I should not sit in the house of somebody else with my lamentation and
wailing. It is not good to go on mourning forever.”
Homer, the Odyssey, Book 19 (115–120).

نور عبد
بينالوبي

مستوحى من ملحمة هوميروس ،األوديسة ،يستند هذا العمل إلى مفهوم
األسطورة؛ مكانتها في التاريخ وعالقتها مع الحاضر والخيال .تروي
ً إلى وطنه ،حيث
األوديسة قصة البطل اإلغريقي أوديسيوس ورحلته عائدا
بعد نهاية السنة العاشرة من حرب طروادة ،يكافح أوديسيوس لعشر
سنوات أخرى في البحر ،ويحارب مخلوقات غريبة قبل وصوله إلى وطنه.
طوال فترة غيابه ،وعلى الرغم من اعتقاد الجميع بموته ،فإن زوجته
ّاب كثيرون،
ُط
بينالوبي بقيت تنتظره .خالل هذا الوقت ،جاءها خ
وسعوا باستمرار إلى إقناعها بالزواج منهم ،وحاولوا استغالل غياب
ة منها
زوجها .اخترعت بينالوبي الحيل إللهاء الخط
ّاب ،كانت واحدٌ
ً ،وأنها ستختار من ستتزوج بعد انتهائها من
ءها أنها تحيك كفنا
اّ
دعاَ
ً ،وتعيد فك الخيوط ليالً.
الحياكة .لكنهاكانت تحيك الكفن نهارا
الرمز األنثوي الممثل في بينالوبي يتعامل مع األفكار العبثية،
الوطن والوقت .ففي حضورها المستمر ينكشف غياب شخصية البطل.
ً باالنتماء
فعل حياكة السمك المتكرر في هذا العمل يقدم شعورا
ً ،وعالوة على ذلك ،فإنه يربط بين مفاهيم الصدمة
والتشريد معا
والموت والذاكرة .فمن خالل فعل الحياكة تعود بينالوبي إلى الذاكرة
الماضية.
َ غير الذي
ً آخر
تدخل األسطورة التاريخ من منظور مختلف ،تعكس واقعا
ً جماعيا
يعكسه التاريخ .هنا ،يمكن اعتبار األسطورة حلما
ً وخياالً
ً.
عاما

ولدت نور عبد في القدس العام  ،1988وحصلت على شهادة البكالوريوس
في التسويق من جامعة بيرزيت ،وشهادة بكالوريوس ثانية في الفنون
التشكيلية من األكاديمية الدولية للفنون  -فلسطين .شاركت في
العام  2011ضمن برنامج تبادل طالبي في قسم الصوت واألفالم في جامعة
ً دراستها لدرجة الماجستير في
برايتون ببريطانيا .تكمل حاليا
الفنون الجميلة في معهد كاليفورنيا للفنون ،لوس أنجلوس  -أمريكا.
من معارضها األخيرة« ،أختي التي تسافر» ،في قاعات الموزاييك،
لندن،العام  ،2014و «أراك» ،في معهد كاليفورنيا للفنون ،لوس
أنجلوس ،العام ،2013وفي مهرجان ربيع سبتمبر ،تولوز ،فرنسا،العام
 ،2012ومعرض «على أبواب الجنة – 5جمع تكسير» ،القدس ،العام ،2011
ومهرجان األداء السنوي التاسع ،هامر ،النرويج،العام  .2011شاركت
عبد في ماراثون الفن «الحقيقة صلبة» في النمسا ،العام ،2012
وشاركت كمتدربة مقيمة في دوكومنتا  13في دائرة التعليم والبرامج
العامة خالل أيام المعرض المائة في كاسل ،ألمانيا ،العام .2012
في العام  ،2014شاركت في برنامج إقامة سكويجان الصيفية للرسم
والنحت ،سكويجان ،ماين.

NOOR ABED
Penelope

Inspired by and based on The Odyssey, Homer’s epic poem from Greek
mythology, this work is based on the concept of myth, its position in
history and relation to the present and the imaginary.
The Odyssey centres on the Greek hero Odysseus and his journey home.
After the end of the tenth year of the Trojan War, Odysseus struggles
ten more years in the sea, battling mystical creatures before he
arrives home. In his absence, he was assumed to have died; yet his
wife, Penelope, remains waiting for him. During this time, she had
many suitors who persistently pursued her and took advantage of her
husband’s absence. Penelope devised tricks to delay her suitors, one
of which is to pretend to be weaving a burial shroud, and claiming
that she will choose a suitor when she finishes. She wove by day, then
unpicked the loom at night.
The female figure, as a representation of Penelope, deals with ideas
of futility, homeland and time. Her continuous presence unfolds the
absence of the hero figure. The repetitive act of sewing fish, offers
a sense of belonging and displacement at the same time. Moreover, it
links the concepts of trauma, death and memory. Through the act of
sewing, she is simultaneously returning to a past memory.
Myth enters history from a different perspective; reflecting a reality
other than the one history offers. Here, myth could be seen as a
collective dream and public imagination.

Noor Abed was born in 1988, in Jerusalem. She holds a BA in Marketing
from Birzeit University, and a BA in Contemporary Visual Art from the
International Academy of Art Palestine. In 2011, she was an exchange
student in the Department of Sound and Moving Image at the University
of Brighton in the UK. Currently, she is pursuing her MFA degree at
California Institute of the Arts (CalArts), Los Angeles, USA.
Recent exhibitions include: ‘My Sister Who Travels’, The Mosaic Rooms,
London, 2014; ‘ I See You’, California Institute of the Arts, Los
Angeles, 2013; Printemps de Septembre Festival/FIEA, Toulouse, France
(2012); The Jerusalem Show V: On/Off Language (2011); and the Ninth
Annual Performance Festival, Hamar, Norway (2011). She participated
in the Truth is Concrete Art Marathon, Graz, Austria (2012), and was
an intern at Documenta(13) in the department of Maybe Education and
Public Programs for the 100 days of the exhibition, Kassel, Germany
(2012). In 2014, she was a participant in the Skowhegan School of
Painting and Sculpture summer residency program, Skowhegan, Maine.

Artists

خارطة موقع العرض
Exhibition Venue Map

LIA PERJOVSCHI

Lia Perjovschi was born in Romania in
1961. Holding a degree from the Art
Academy of Bucharest, Lia Perjovschi
is the founder and coordinator of CAA/
CAA (Contemporary Art Archive and
Center for Art Analysis 1985 ) – an
organic and ongoing project – and the
Knowledge Museum, through which she
has been developing interdisciplinary
studies since 1999. Her pieces, in
addition to being the theme of lectures
and workshops, have been displayed
in hundreds of solo and group shows
around the world. Highlights include
participating in the São Paulo Biennale
(2014), dOCUMENTA (13) (2012), Van
Abbemuseum Eindhoven (2010); the Tate
Modern (2008); The Sydney Biennale
(2008); the Nasher Museum of Art at Duke
University in Durham, North Carolina;
and the Centre Pompidou (2007) in Paris,
France. She lives and works in Bucharest
and Sibiu, Romania.

URIEL ORLOW

Uriel Orlow is a London-based artist.
He makes multimedia installations that
bring different image-regimes and
narrative modes into correspondence. His
research-based practice explores blind
spots of history and forms of haunting
and engages with what he calls ‘latent
archives’.
Orlow’s work has been exhibited widely,
including in recent survey exhibitions
‘Recent British Artists Film and Video’
at Tate Britain and ‘EVA International’
(2014); ‘Bergen Assembly’ and ‘Aichi
Triennale’ (2013), ‘Manifesta 9’ (2012);
the 54th Venice Biennale and the 8th
Mercosul Biennial, Brazil (both 2011).
Recent solo exhibitions include ‘Deep
Opacity’ at La Veronica, Modica (2014);
‘Unmade Film’ at Al-Ma’mal, Jerusalem,
CCS Paris and Les Complices*, Zurich
(2013); ‘Back to Back’, Spike Island,
Bristol (2013); ‘Time is a Place’ at
Kunsthaus/Centre PasquArt, Biel; ‘The
Short and the Long of it 9.0’ at Prefix
Institute of Contemporary Art, Toronto
(2012); and ‘There is Nothing Left’
at ACAF Alexandria, Egypt (2011).
Since 2008 Orlow’s work has been
shown in public galleries and museums

including the Whitechapel Gallery and
Gasworks London; Palais de Tokyo and
Bétonsalon, Paris; Les Complices*,
Zurich; Württembergischer Kunstverein,
Stuttgart; Extra-City, Antwerp; CIC,
Cairo; Kunsthalle, Budapest; and the
Museum of Contemporary Photography
Chicago; amongst others.
Orlow studied fine art at Central Saint
Martins College of Art & Design and
The Slade School of Art, London, and
philosophy at the University of Geneva.
He received his PhD in Fine Art from
the University of the Arts London in
2002. In 2012 Orlow received a Swiss Art
Award at Art Basel, and in 2013 he was
nominated for a Jarman Award.

CAROLINA RITO

Carolina Rito is a curator, writer
and researcher based in London
and, currently, a PhD candidate in
Curatorial/Knowledge at Goldsmiths,
University of London. Her research
investigates regimes of political
enunciation and visibility through
documentary and essay film. These regimes
are critically examined through the
figure of the non-event. The non
event
is not intended to address the absence
of an eventual moment, but rather a
set of low-level instances that remain
uncaptured by the symbolic order.
She lectures in the Visual Cultures
Department in Goldsmiths, University
of London. Previously lectured in Aalto
University in Helsinki and Fine Arts
University, Porto. She has recently
collaborated with Vessel (Italy),
Laagencia (Colombia), and Rampa (Spain).
In 2013 she was a curator in residence
at UNIDEE−Cittadellarte, Fondazione
Pistoletto in Biella, Italy. In 2010/11
she was a curator-researcher in the
CuratorLab at Konstfack in Stockholm,
and worked as assistant curator for
the Arts and Architecture Programme of
Guimaraes European Capital of Culture.
Her curatorial projects include: the
research project DISDISDIS – on language
and its materiality; The Compromise,
co-curated with Jeanne Van Heeswijk;
BES Revelação in the Serralves Museum,
Porto; and a process-based project at
Botanical Garden, Lisbon, supported by
the Gulbenkian Foundation.

YAYA go to meeting

Tuesday October 28, 2014
9:00 – 12:00

(ON SELF-HISTORISATION, (IN)VISIBLE NARRATIVES,
IMAGINATION.... AND OTHER (HI)STORIES

Speakers: Micheal Rakowitz, Uriel Orlow, Carolina Rito. Moderator:
Viviana Checchia
Location: Al-Bireh Municipality Cultural Center, near the Central Bus
Station, Al-Bireh
This panel will represent the first public event in a long series of
lectures and workshops that are taking place online and attended by the
YAYA participants only.
The panel will be both a way to make the audience experience part of the
YAYA process as well as opening up verbally the exhibition ‘Suspended
Accounts’. The three speakers of the panel,Uriel Orlow, Michael Rakowitz
and Carolina Rito, will respond to the YAYA artists’ production through
their own works and ideas. The panel will be an implementation of the
exhibition and an organic liaison to the rest of the steps to come in
this long-term project.
Tuesday November 4, 2014
10:30 - 12:00

ARTIST TALK WITH LIA PERJOVSCI

Location: The International Academy of Art Palestine
Tuesday November 4, 2014
12:00 – 15:00
Wednesday and Thursday November 5 & 6, 2014
10:00 – 15:00

STUDENT WORKSHOP: ART (BETWEEN “DESIGN YOUR SELF AND
“FUNKY BUSINESS”) WITH LIA PERJOVSCHI
Location: The International Academy of Art Palestine

“The workshop will focus on Lia Perjovschi’s project “Knowledge Museum”
where knowledge is a way to survive in a constant changing world. The
workshop will play on the idea of accessibility of knowledge as well
as on the self education and ownership of history. The artist will
start with a brainstorming of ideas with the participants where leading
questions will be: how to know? How to build knowledge? ”

restaurant that invited diners to
eat from plates looted from Saddam
Hussein’s palaces. The project
culminated in the repatriation
of the former Iraqi President’s
dinnerware to Iraq at the behest
of Prime Minister Nuri Al Maliki
on December 15, 2011 — the date
Coalition Forces left Iraq. In
2012, in Rakowitz’s Enemy Kitchen
food truck project, veterans of
the Iraq War working under Iraqi
refugee chefs served Iraqi food to
Chicago’s hungry. Another recent
project, The Breakup, was first
presented by Al Ma’mal Foundation
for Contemporary Art in Jerusalem
in October 2010, and was exhibited
at Rhona Hoffman Gallery in Chicago
in 2014. Rakowitz is Professor
of Art Theory and Practice at
Northwestern University in
Evanston, Illinois.

NIDA SINNOKROT

Nida Sinnokrot received his BA
from the University of Texas
at Austin and an MFA from Bard
College. In 2001 he participated
in the Whitney Museum of American
Art’s Independent Study Program,
and was awarded a Rockefeller
Foundation Media Arts Fellowship
in 2002. His work has received
support from Darat al Funun,
Akademie Schloss Solitude, Dar
al-Ma’mun, the Paul Robeson Fund,
the Sharjah Biennial, and Al-Mamal
Foundation for Contemporary Art.
His sculptural works have been
featured in exhibitions such as
‘Tea with Nefertiti’ (2012/14);
Biennial CuvéeWorld Selection
of Contemporary Art (2010); the
Sharjah Biennial (2009); ‘NeverPart - Histories of Palestine’,
Palais des Beaux-Arts, Brussels,
Belgium (2008/09); the Jerusalem
Show II: ‘Walks in the City’
(2008), and ‘Made in Palestine’,

which toured the US from 2003-2006.
His film, Palestine Blues (2005)
screened in over thirty festivals
worldwide and won seven awards for
Best Documentary. Nida’s work is in
various collections including the
Mart Museum in Rovereto, Italy; the
Nadour Collection of Cotemporary
Middle Eastern art; and the Sharjah
Art Foundation. Nida lives and
works in Palestine, has served on
the faculty of Al-Quds Bard Honors
College in East Jerusalem, and is
currently on a residence fellowship
at Akademie Schloss Solitude in
Stuttgart, Germany.

SAMIA A. HALABY

Samia A. Halaby a Palestinian born
in al-Quds (Jerusalem) in 1936,
Samia Halaby experienced the Nakba
at the age of eleven. After taking
refuge in Lebanon for a few years,
her family emigrated to the US
where Samia studied art, graduating
with an MFA from Indiana University
in 1963. She taught at university
level for seventeen years, the
last ten of which were at the Yale
School of Art. Besides painting in
oil, acrylic and encaustic, Halaby
has explored digital programming,
working with musicians and creating
abstract paintings in motion. Her
paintings are in major museum
collections internationally,
including the Guggenheim Museums
in New York and Abu Dhabi. She has
written on the liberation art of
Palestine and is now working on
a documentary treatise about the
Kafr Qasem massacre of 1956. She
was instrumental in organising the
‘Made in Palestine’ exhibition that
opened at the Station Museum in
Houston, Texas, in 2003. Later, as
project director of the Al Jisser
Group, she guided the project to
open the exhibition in New York.

Jury
ASUNCIÓN MOLINOS GORDO

Asunción Molinos Gordo Asunción
Molinos Gordo was born in 1979 in
Aranda de Duero, Burgos, Spain.
She obtained her BFA from the
Universidad Complutense de Madrid,
where she also pursued her Masters
in Contemporary Art Theory and
Practice. Awarded residencies at
the Delfina Foundation in London,
Darat Al Funun in Amman and The
Townhouse Gallery, Cairo, her work
has been shown at venues such as
the Arnolfini in Bristol (UK),
Matadero-Madrid, La Casa Encendida
(Madrid), Museo Patio Herreriano
(Valladolid), CAB (Burgos),
Travesia Cuatro Gallery (Madrid)
and La Fábrica (Madrid).
The main focus of her work is
contemporary peasantry. Employing
installation, photography, video,
sound and other media, it examines
the rural realm and is driven by
a strong desire to understand
the value and complexity of its
cultural production. She has
produced work that reflects on
land usage, nomad architecture,
farmers’ strikes, the bureaucracy
on territory, the transformation
of rural labour, biotechnology and
the global food trade. Asunción
lives and works between Egypt,
Oman and Spain.

KAMAL JAFARI

Kamal Jafari is a graduate of the
Academy of Media Arts in Cologne,
where he received the visual arts
award of the city of Cologne
in 2004. His films include The
Roof (2006), which won the Best
International Award at the Images

Festival in Toronto, and Port of
Memory (2009), which received
the Prix Louis Marcorelles. He
was a featured artist at the 2009
Robert Flaherty Film Seminar, and
in 2009/2010 was the Benjamin
White Whitney fellow at Harvard
University. Between 2011-2013, he
was a senior lecturer at the German
Film and Television Academy in
Berlin. He is currently finishing a
new film and a book set in Jaffa.
Lives in Jaffa and Berlin.

MICHAEL RAKOWITZ

Michael Rakowitz (b. 1973, New
York) is an artist based in
Chicago. In 1998 he initiated
paraSITE, an ongoing project in
which inflatable shelters for
homeless people are attached to
the exterior vents of a building’s
heating, ventilation or air
conditioning system. His work has
been shown in venues worldwide
including dOCUMENTA (13), PS1,
MoMA, MassMOCA, Castello di Rivoli,
the 16th Biennale of Sydney, the
10th Istanbul Biennial, Sharjah
Biennial 8, Tirana Biennale,
National Design Triennial at the
Cooper-Hewitt, and Transmediale
05. He has had solo exhibitions
at Tate Modern in London, Lombard
Freid Gallery in New York,
Alberto Peola Arte Contemporanea
in Turin, and Stadtturmgalerie/
Kunstraum Innsbruck. His work
features in major private and
public collections including the
Museum of Modern Art, New York;
Neue Galerie, Kassel, Germany;
Smart Museum of Art, Chicago; Van
Abbemuseum, Eindhoven, Netherlands;
The British Museum; Kabul National
Museum, Afghanistan; and UNESCO,
Paris. In 2011 Rakowitz was
commissioned by Creative Time for
Spoils, a culinary intervention
at New York City’s Park Avenue

Curator

