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َسَنُكوُن ُوُحوَشًا
مسابقة الفنان الشاب )اليايا( للعام 2018

جائزة حسن الحوراني
6 تشرين الثاني – 27 كانون األول 2018

إدارة المشروع: نسرين نّفاع
تنسيق: لميس شاللدة

المعرض
مة المعرض: أملي جاسر قيِّ

مساعدة قيمة المعرض: سري باتنيك
فريق اإلنتاج: نسرين نفاع، لميس شاللدة، إدريس خالدي

إشراف تقني وتركيب أعمال: ضياء الجعبة
تقني مساعد: معتز عياد، نديم حصري، عبادة غيظان

بناء ودهان: صالح لطفي
أعمال النجارة: منجرة المستقبل/عبد الرحمن لحام

مكان العرض: المركز الثقافي لمؤسسة عبد المحسن القطان - الطيرة، رام الله

البروشور
تحرير: أملي جاسر

تصميم وطباعة: iprint - مجدي حديد
متابعة وتنسيق: نسرين نفاع، لميس شاللدة

ترجمة: دالية طه
الة تدقيق لغوي )عربي(: عبد الرحمن أبو شمَّ

تدقيق لغوي )إنجليزي(: نيكوال جري

الصور الموجودة في صفحات الفنانين تم تقديمها من قبل الفنانين المشاركين أنفسهم
الصور األخرى تم تقديمها من قبل أملي جاسر

شكر
قيمــة المعــرض أملــي جاســر تشــكر طاقــم مؤسســة عبــد المحســن القطــان )وبخاصة 
محمــود أبــو هشــهش، ويزيــد عنانــي، وضيــاء الجعبــة، ونســرين نفــاع، ولميــس 
شــاللدة، وإدريــس الخالــدي(، وســري باتنيــك، ومايــكل راكوفيتــز، وجوناثــان تيرنــر، 
ونعيــم مهيمــن، وفرانكــو بيــراردي، وآالء يونــس، وبســمة الشــريف، ولينــا ميعــاري.

ــة  ــد المحســن القطــان وقيمــة المعــرض أملــي جاســر، لجن كمــا تشــكر مؤسســة عب
اختيــار القائمــة القصيــرة، ومرشــدي فنانــي اليايــا أحــالم شــبلي، إينــاس حلبــي، 
جمانــة منــاع، شــذى الصفــدي، ضــرار كلــش، عمــر يوســف بــن دينــا، مجــد عبــد الحميــد، 

محمــد جحــا، نــور عبــد، هانــي زعــرب.

الفنانون:
ديمــة ســروجي تشــكر إليــاس أنســطاس، جمانــة منــاع، إينــاس حلبــي، فيصــل طبــرة، 

شــذى الصفــدي، وديــع أبــو غنيــم.
دينا الميمي تشكر سارة إبراهيم، سري الميمي، وليد عيدود.

صفــاء خطيــب تشــكر أســامة إســعيد، معاويــة باجــس، شــهاب الديــن ســرحان، ربــى 
ســعدي، والعائلــة واألصدقــاء.

عــال زيتــون تشــكر والديهــا نبهــان وفاتنــة زيتــون، رلــى خــوري، أملــي جاســر، وجميــع 
طاقــم مؤسســة عبــد المحســن القطــان.
ليلى عبد الرزاق تشكر أمها ساندرا يونغ.

هيثم حداد يشكر آدم حج يحيى، عدي حداد.
وليد الواوي يشكر أمه وشريكه.

: شكرًا جزياًل لـِ
شيتي ديالرتيه – مؤسسة بوستوليتو، نادر خوري، خالد فني، عيد عزيز.

مؤسسة عبد المحسن القطان
27 شارع النهضة النسائية – الطيرة

البريد: 2276 رام الله، فلسطين
الهاتف:  0544 296 2 970+

info@qattanfoundation.org
www.qattanfoundation.org

We Shall Be Monsters
The Young Artist of the Year 2018 (YAYA)
The Hassan Hourani Award
6th November – 27th December, 2018

Project Management: Nisreen Naffa
Coordination: Lamis Shalaldeh

Exhibition
Curator: Emily Jacir
Curatorial Assistant: Sari Patnaik
Production team: Nisreen Naffa, Lamis Shalaldeh, Idriss Khaldi
Technical supervision and installation: Diaa Jubeh
Technical assistance: Mutaz Ayyad, Nadem Hussary, Obada Ghaithan  
Construction and painting: Saleh Lutfi
Carpenter: Al Mustaqbal Carpenter / AbdelRahman Laham
Venue: A. M. Qattan Foundation Cultural Centre, Al-Tireh, Ramallah

Brochure
Editor: Emily Jacir
Design & printing: iprint – Majdi Hadid 
Coordination: Nisreen Naffa, Lamis Shalaldeh  
Translation: Dalia Taha  
Copy editor (Arabic): Abed Al-Rahman Abu Shammaleh
Copy editor (English): Nicola Gray 

All images in the artists’ section are courtesy of the artists
Other images are courtesy of Emily Jacir
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ماذا تعني النسخة العاشرة من »اليايا«؟
تعنــي تســعة عشــر عامــًا مــن العمــل المتواصــل، ورحلــة طويلــة مــن التأمــل والحــوار، ومســاءلة التجربــة مــن أجــل 
أخذهــا أمامــًا. تعنــي مســيرة ثريــة مــن البنــاء والشــراكات العريضــة والممتــدة والمثمــرة مــع أعضــاء لجــان تحكيــم 
ومحاضريــن وقيمــي معــارض مــن فلســطين وبلــدان مختلفــة حــول العالــم، ســاهموا جميعــًا فــي بنــاء هــذه 
التجربــة بمــا آلــت إليــه اآلن، وفــي تكريــس مكانتهــا كحــدث فنــي مهــم فــي فلســطين والمنطقــة، وكتجربــة فارقــة 

فــي مســار الفنانيــن المشــاركين فيهــا.
ولعــل األمــر األكثــر أهميــة أنهــا مغامــرة شــيقة وممتعــة مــن االكتشــاف واالستكشــاف مــع جيــل جديــد مــن 
الفنانيــن الشــباب، ســاعدته هــذه المســابقة علــى أن يطــور لغتــه وأدواتــه، وحّفزتــه علــى االنخــراط فــي أشــكال 
وممارســات جديــدة، وإنجــاز مشــاريع فــي صلــب أســئلته واهتمامــه، والســيما أن إطالقهــا أتــي إيذانــًا بمرحلــة 
جديــدة شــهدت اهتمامــًا مؤسســاتيًا غيــر مســبوق بدعــم المبدعيــن الشــباب ورعايتهــم، واحتفــاًء بأعمالهــم 

ومشــاريعهم اإلبداعيــة.
ــز، فـ»اليايــا« مشــوار مــن التعلــم والبحــث واإلنتــاج، ال تنتهــي لــدى إعــالن  ــًا وجوائ قبــل أن تكــون معرضــًا نهائي
أســماء الفائريــن فــي حفــل بهيــج، بــل مــا ذلــك إال خطــوة أولــى تعقبهــا خطــوات مــن الشــراكة الطويلــة مــع 
هــؤالء الفنانيــن والفنانــات، ســواء فــي نشــر أعمالهــم وترويجهــا، أو دعــم التحاقهــم ببرامــج إقامــات فنيــة، ودعــم 

إنتاجــات جديــدة لهــم، حتــى أن بعضهــم تتــم الحقــًا دعوتــه لعضويــة لجنــة تحكيــم المســابقة.
وحيــث ال يتســع هــذا المقــام، للتطــرق بالتفصيــل لمنجــز هــذه المســابقة فــي دوراتهــا الســابقة، والســيما 
ــم فــي  أنهــا اســتطاعت أن تســتقطب شــخصيات مهمــة جــدًا فــي حقــل الفنــون البصريــة علــى مســتوى العال
ت المشــهد الفنــي بمجموعــة مــن أهــم الفنانيــن الشــباب، وعــززت كثيــرًا مــن األشــكال  لجــان تحكيمهــا، وأمــدَّ
والممارســات الفنيــة البصريــة الجديــدة، وأثــرت المشــهد بعشــرات المشــاريع الفنيــة المثيــرة، يمكــن للغــة األرقــام 
المقتضبــة أن تســاعد علــى إعطــاء مقاربــة مــا لهــذا المنجــز. فعــدد الفنانيــن الشــباب الذيــن تقدمــوا للمشــاركة 
فــي الــدورات المتعاقبــة للمســابقة كان 404 فنانيــن فلســطينيين، ومــن الجــوالن الســوري المحتــل، شــارك 
منهــم 87 فنانــًا مختلفــًا فــي المرحلــة النهائيــة مــن المســابقة، منتجيــن فــي إطارهــا 99 مشــروعًا فنيــًا جديــدًا، تــم 
عرضهــا للجمهــور فــي فلســطين، وعــرض جــزء منهــا فــي قاعــات الموزاييــك فــي لنــدن، وفــي أماكــن مختلفــة 
حــول العالــم، هــذا فضــاًل عــن إصــدار 8 كتالوجــات فنيــة توثــق المســابقة بمركباتهــا كافــة فــي دوراتهــا الثمانــي 
ــم فنــي، ومثقــف مــن  ــان، وناقــد، وقّي ــا« 62 عضــوًا مــا بيــن فن األولــى. وقــد شــارك فــي لجــان تحكيــم »الياي
فلســطين والعالــم، هــذا عوضــًا عــن انخــراط مجموعــة واســعة مــن الفنانيــن والمحاضريــن الذيــن ســاهموا فــي 

إثــراء البرنامــج التعّلمــي للمســابقة فــي نســخها األربــع األخيــرة.
نشــعر بكثيــر مــن الفخــر واالعتــزاز بشــراكتنا مــع جميــع هــؤالء، وكل واحــد وواحــدة منهــم يســتحق كل الشــكر 
والتقديــر، ألنهــم أثــروا هــذه التجربــة، وكانــوا جــزءًا مهمــًا فــي مســيرة بنائهــا وتطورهــا، حتــى أولئــك المتقدمــون 
الذيــن لــم يحالفهــم الحــظ مــرة للمشــاركة فــي المســابقة، فقــد كان لتواصلنــا معهــم آثــارًا إيجابيــة، كمــا أن 

ــر منهــم خــارج المســابقة، وفــي إطــار مــا يقدمــه مــن أشــكال دعــم مختلفــة. البرنامــج قــد عمــل مــع الكثي
تحمــل هــذه الــدورة، غيــر كونهــا العاشــرة، عــددًا آخــر مــن الميــزات مــا يجعلهــا محــط احتفــاء أكبــر مــن ســابقاتها. 
فهــي ســتكون األولــى التــي ســتعرض فــي جاليــري المبنــى الثقافــي لمؤسســة عبــد المحســن القطــان، وبهــذا 
ســتكون المــرة األولــى التــي ســيتم فيهــا عــرض كافــة أعمــال معرضهــا النهائــي فــي صالــة عــرض مهنيــة واحــدة، 
بعــد أن درجــت العــادة علــى أن يتــوزع عــرض أعمــال دوراتهــا الســابقة، فــي أماكــن شــديدة التنــوع مــا بيــن فضــاءات 
ثقافيــة، وبنايــات تجاريــة تغــص بالمتســوقين، وأخــرى فارغــة قيــد اإلنشــاء، وفــي الحيــز المفتــوح العــام ... 
ــة فــي كافــة المؤسســات  ــم عــرض معارضهــا النهائي ــداد ســنوات هــذه المســابقة، ت ــى امت وغيرهــا. وربمــا عل
الثقافيــة التــي كانــت، أو ال تــزال فاعلــة، مــن مركــز خليــل الســكاكيني الثقافــي، إلــى جاليــري المحطــة )ســابقًا(، 

واألكاديميــة الدوليــة للفنون-فلســطين )ســابقًا(، ومركــز بلدنــا )ســابقًا(، والمســرح البلــدي، والمحكمــة العثمانيــة، 
ــدورة مختلفــة، أيضــًا، هــي دعــوة 10 فنانيــن  وبيــت الصــاع، إضافــة إلــى مقــر المؤسســة. ومــا يجعــل هــذه ال
وفنانــات مــن دورات ســابقة الختيــار القائمــة القصيــرة لهــذه الــدورة، وتــم التشــبيك بين هؤالء الفنانين العشــرين 
مــن أجــل خلــق فــرص إضافيــة للتعلــم والبحــث والحــوار. كمــا تأتــي هــذه الــدورة فــي ظــل وجــود البرنامــج العــام 

فــي المؤسســة، الــذي يتشــارك معنــا فــي تنظيــم معــرض المســابقة.
ومنــذ انطــالق قلنديــا الدولــي فــي العــام 2012، دأبــت المســابقة أن تكــون جــزءًا مــن تلــك االحتفاليــة الدوليــة 
للفنــون البصريــة فــي فلســطين، مــا دفعنــا إلــى ربطهــا بالثيمــة العامــة لقلنديــا الدولــي خــالل النســخ الماضيــة، 
ــراح مــن قيمتهــا الفنانــة أملــي جاســر، التــي نســعد ونفخــر بقيادتهــا لهــا بــكل كفــاءة  لكــن هــذه النســخة، وباقت
وإخــالص، قــد قررنــا إعــادة »اليايــا« إلــى ســابق عهدهــا، وتحريرهــا مــن قيــد الثيمــة، وإعادتهــا مســابقة حــرة تفســح 
المجــال والفضــاء أمــام الفنانيــن الشــباب المشــاركين ألن يعبــروا عــن أســئلتهم األصيلــة وانشــغاالتهم الفنيــة، 
دون أي انزيــاح أو مراوغــة. ونظــرًا لتنــوع الخلفيــات والجغرافيــات التــي يجــيء منهــا المشــاركون، والتــي يتعــذر 
ــا لقــاًء جامعــًا لهــم بإشــراف القيمــة فــي جامعــة  معهــا جمــع شــتاتهم أو معظمــه فــي فلســطين، فقــد عقدن
األفــكار فــي مؤسســة بوســتيليتو فــي بييــال فــي إيطاليــا، حيــث التقــى بعضهــم بعضــًا، وعملــت معهــم القيمــة 

وجهــًا لوجــه بعــد تواصــل افتراضــي منتظــم.
هــذا وتأتــي هــذه النســخة مــن »اليايــا« فــي ســياق عمليــة تقييــم مســيرة برنامــج الثقافــة والفنــون علــى مــدى 
الســنوات العشــر الماضيــة، التــي يجــري فــي ســياقها تقييــم تدخــالت البرنامــج فــي حقــل الفنــون البصريــة، ومــن 
ضمنهــا المســابقة، مــا يجعــل هــذه النســخة محطــة مهمــة للتأمــل فــي »اليايــا«، وفــي إرثهــا، وآفاقهــا، وفــي 

الكيفيــة التــي يمكــن أن تكمــل فيهــا مســيرتها إن كان ذلــك ال يــزال ضروريــًا.
وختامــًا، ال بــد مــن تقديــم كثيــر الشــكر لــكل الذيــن كانــوا جزءًا من تحقــق »اليايا 2018«، وأبدأ بالفنانين المشــاركين: 
ديمــة ســروجي، دينــا الميمــي، صفــاء خطيــب، عــال زيتــون، عــالء أبــو أســعد، فــراس شــحادة، ليلــى عبــد الــرزاق، 

هيثــم حــداد، وليــد الــواوي، يوســف عــودة.
ــدارة. وأشــكر  ــي قــادت هــذه النســخة بشــغف وج ــي جاســر، الت ــة أمل ــاًل قيمــة المســابقة الفنان كمــا أشــكر جزي
أعضــاء لجنــة التحكيــم للمرحلــة األولــى الفنانيــن: أحــالم شــبلي، إينــاس حلبــي، جمانــة منــاع، شــذى الصفــدي، 
ضــرار كلــش، عمــر يوســف بــن دينــا، مجــد عبــد الحميــد، محمــد جحــا، نــور عبــد، هانــي زعــرب، الذيــن لــم يتــرددوا 
لحظــة واحــدة، فــي قبــول دعــوة المؤسســة لهــم، وقدمــوا وقتهــم بكــرم واهتمــام، وأشــكر أعضــاء لجنــة تحكيــم 
المرحلــة الثانيــة أحــالم شــبلي، إيفــا شــارير، خورخــه تــاكال، ديــكالن لونــغ، ســاندي هــالل متمنيــًا لهــم، والســيما 
لألعضــاء الضيــوف، أن يجــدوا فــي مهمتهــم هــذه، تجربــة مثيــرة ومثريــة، وأن تتيــح لهــم بنــاء وثائــق وصــالت أكثــر 

متانــة بفلســطين، وبحياتهــا الثقافيــة والفنيــة.
ولــم يكــن للمســابقة أن تتحقــق لــوال الجهــود الكبيــرة التــي وضعهــا الزمــالء فــي البرنامــج والمؤسســة، والســيما 
الزميلتيــن نســرين نفــاع، ولميــس شــاللدة، والزميــل يزيــد عنانــي مديــر البرنامــج العــام وكافــة الزمــالء والزميــالت 
فــي البرنامــج العــام، ودائــرة االتصــال والعالقــات العامــة، والدائــرة الماليــة، واإلدارة، وكل مــن ســاهم ولــو 
بالنــزر اليســير، فــي إنجــاز هــذه النســخة العاشــرة، فدعمهــم ومســاندتهم جميعــًا جعــل منهــا مســيرة تعــاون مثيــرة 

ومجزيــة.

محمود أبو هشهش
مدير برنامج الثقافة والفنون



67

What does the 10th edition of YAYA mean?
This 10th edition of the Young Artist of the Year Award (YAYA) means nineteen years of continuous 
work, a long journey of dialogue and of questioning the experience so that it can be taken forward. 
It also means a rich process of building a broad and fruitful partnership network with jury members, 
lecturers and distinguished figures from Palestine and other countries around the world, all of whom 
have contributed to creating this experience as it is now, and to establishing its status as an important 
art event in Palestine and the region.
Most importantly, perhaps, with each new generation of emerging and young artists it is always an 
interesting and enjoyable adventure of discovery and exploration. YAYA has helped each generation 
to develop their language and tools, motivating them to engage in new artistic forms and practices, 
and to realise projects that are at the heart of their questions and concerns. It launched a new era 
for the present unprecedented institutional interest in supporting and nurturing young artists and 
their projects and careers. 
Before being a final exhibition and awards, YAYA is a journey of learning, research and production. It 
is a first step, followed by further steps of long partnership with these young artists, in publishing and 
promoting their works, supporting their participation in residency programmes abroad or extending 
support for their new projects, even leading to inviting some of those artists to later be members of 
the YAYA jury themselves.
Since it is not feasible to elaborate extensively here on the legacy and all the accomplishments of 
the YAYA, especially as it has been able to attract some very important figures in the field of the 
visual arts to be part of consecutive juries, and has effectively regenerated the art scene with tens 
of young artists, enhancing new artistic forms and practices and enabling the production of many 
new exciting art projects, I will merely resort to mentioning some numbers to help give a grasp of 
the bigger picture of YAYA. 
The number of applicants who have submitted applications to all the YAYA editions is 404, both 
Palestinian artists and artists from the occupied Syrian Golan Heights; 87 of those have participated 
in the final stages of the Award, producing 99 new art projects that have been shown to the public 
in Palestine, and a selection of those final works have been exhibited in the Foundation’s Mosaic 
Rooms venue in London and in other places around the world. Eight catalogues have been published 
documenting these editions. A total of 62 jury members have participated in the various YAYA 
editions, including renowned Palestinian and international artists, critics, curators and intellectuals. 
In its last four editions, the YAYA has also engaged with a wide range of artists, lecturers and art 
professionals who have made a significant contribution to the learning programme of the Award. 
We are very proud of our partnership with each and every one of them. They all deserve thanks 
and appreciation because they have enriched this experience and been an important part of its 
construction and its progress. Even the applicants who have not had the chance to participate in 
the final phase of the Award have had a positive impact, and the Culture and Arts Programme (CAP) 
has worked with many of them in other contexts than the Award and within the framework of various 
forms of support.
The 2018 YAYA, besides being the tenth one, has a number of distinctive features, making it a much 
more celebrated one than its predecessors. This will be the first time that all the artworks in the final 
exhibition will be shown together in one professional gallery space, the new gallery that is an integral 
part of the A.M. Qattan Foundation’s Cultural Centre, compared to previous Awards when the works 
have been presented in a diverse range of places – in cultural spaces, commercial structures, 

buildings still under construction, and public open space. In previous years, the final exhibitions have 
been shown in all the cultural institutions that were, or still are, active, including the Khalil Sakakini 
Cultural Centre, the Al Mahatta Gallery, the International Academy of Arts Palestine, the Baldina 
Center, the Municipal Theater, the Ottoman Court, and Beit Saa, as well as the Foundation’s own 
premises. What also differentiates this version has been the invitation that was extended to ten 
artists from previous YAYAs to select and shortlist the young artists for this edition. This collaboration 
between these twenty artists was initiated to create additional opportunities for learning, research 
and dialogue. YAYA 2018 also comes within the context of the Foundation’s new Public Programme, 
within whose framework the final exhibition is being organised. 
With the inception of Qalandiya International in 2012, the YAYA became part of this international 
visual biennale in Palestine, and beyond, and therefore responded to the general QI theme. For 2018, 
however, following the proposal by this year’s curator, the renowned artist Emily Jacir, whom we 
have been especially happy and proud to work with, it was decided to restore the YAYA to its former 
nature – as an open competition that allows young artists to express freely and unconditionally their 
original questions and their artistic concerns. In view of the diversity of the participants’ backgrounds 
and geographies, which makes it almost impossible for them to meet together in Palestine itself, 
a meeting was held under Emily Jacir’s supervision at the University of Ideas at the Fondazione 
Pistoletto in Biella, Italy. Here, they were able to physically meet each other, and the curator, after 
many virtual meetings. 
YAYA 2018 also comes in the context of the assessment process of CAP over the last ten years, and 
an evaluation of the Programme’s interventions in the field of the visual arts, including the Award, is 
at the heart of this process. This edition is therefore an important moment for contemplation of the 
YAYA, its legacy, and for the consideration of other possibilities.  
Many thanks should be extended to all those who have been part of YAYA 2018 and in making this 
special edition happen. I begin by thanking all the participating artists: Leila Abdelrazaq, Alaa Abu 
Asad, Walid Al Wawi, Yusef Audeh, Haitham Haddad, Safaa Khateeb, Dina Mimi, Firas Shehadeh, 
Dima Srouji and Ola Zaitoun. I especially thank the curator, Emily Jacir, who has led this edition with 
passion and competence. I thank the former YAYA artists, Majd Abdel Hamid, Nour Abed, Omarivs 
Ioseph Filivs Dinæ, Inas Halabi, Mohammed Joha, Dirar Kalash, Jumana Manna, Shada Safadi, 
Ahlam Shibli and Hani Zurob, all of whom had no hesitation in accepting CAP’s invitation to shortlist 
the artists for the second phase of the Award. They all gave generously of their time and attention 
to accomplish this mission on time. Special thanks must also go to the jury members for this year, 
Sandi Hilal, Declan Long, Eva Scharrer, Ahlam Shibli and Jorge Tacla and I hope the guest jurors 
will find their experience in Palestine exciting and enriching, and we hope that it allows them to build 
new cultural and artistic links with the local art scene. 
The 2018 YAYA, like all the previous editions, would not have been possible without the great 
efforts of many colleagues from the Foundation, especially Nisreen Naffa and Lamis Shalaldeh from 
CAP; Yazid Anani, the Director of the Public Programme; colleagues in the Public Programme, 
Communication & Public Relations, Department of Finance and Administration; and all those who 
have contributed to making this tenth edition such a special and rewarding process of collaboration.

Mahmoud Abu Hashhash 
Director of the Culture and Arts Programme
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َسَنُكوُن ُوُحوَشًا
أملي جاسر

»هــذا صحيــح، ســنكون وحوشــًا، مقطوعيــن مــن كل شــيء فــي 
هــذا العالــم، ولكــن، ولهــذا الســبب بالتحديــد، ســنكون أكثــر قربــًا 

مــن بعضنــا البعــض«.
ماري شيلي، فرانكشتاين

يجمع »َســَنُكوُن ُوُحوَشــًا« أعمااًل فنية حديثة لعشــرة فنانين تم اختيارهم للقائمة القصيرة من النســخة العاشــرة 
مــن مســابقة الفنــان الشــاب )اليايــا 2018(. انشــغال المعــرض مســتمد مــن الممارســات الفنيــة للمشــاركين الــذي 

مــة المعرض. عملــوا علــى تطويــر أعمالهــم الفنيــة علــى مــدى عشــرة أشــهر، بتعــاون وطيــد مــع قيِّ
تجلــى التركيــز خــالل فتــرة العمــل علــى خلــق منصــة مبنيــة على التواريــخ الثقافيــة، والسياســية، واالجتماعية التي 
كانــت محــل استكشــاف الفنانيــن، وعلــى تعزيــز فضــاء يتــم فيــه دعــم أيٍّ مــن هــذه المواضيــع البحثيــة، وجعلهــا 
جــزءًا مــن نقاشــات وتبــادالت حيويــة. شــارك كل فنــان الجســم المعرفــي لمشــروعه مــع المجموعــة، كمــا شــارك 
فــي تنظيــم لقــاءات ونــدوات صاحبتهــا نقاشــات معمقــة لمنهجيــات البحــث ودوافعــه. شــجع التخلــي عــن ثيمــة 
فنيــة عامــة لليايــا 2018 الفنانيــن علــى المســاهمة فــي بنــاء فضــاء جمعــي مــن اإلنتــاج المعرفــي، وعلــى إعــادة 
ــز ممارســاتهم فــي ســياق خطــاب فنــي أوســع، ضــم زمالءهــم، إضافــة إلــى ضيــوف النــدوات.  تقييــم وتعزي
وقــد تــم تصميــم برنامــج إشــراف فنــي؛ مــن أجــل ربــط هــؤالء الفنانيــن بالمشــاركين الســابقين فــي اليايــا؛ بغيــة 
تعزيــز الحــوار وتبــادل المعرفــة بيــن أجيــال متعــددة. وتــوج كل ذلــك فــي حزيــران بورشــة اســتمرت عشــرة أيــام فــي 
جامعــة األفــكار فــي شــيتيديالرتيه ببييــال، إيطاليــا، ركــزت علــى نقاشــات يوميــة تناولــت المشــاريع، إضافــة إلــى 

عــروض أفــالم وجــوالت.
مــا يأتــي فــي واجهــة مشــاريع »َســَنُكوُن ُوُحوَشــًا« هــو استكشــاف لألجســاد وأطرافهــا المرتوقــة، والمكســورة، 
والممزقــة، والمجروحــة، والمقطعــة، والمدفونــة. تركــز كثيــر مــن األعمــال علــى موقــع العيــن، وعلــى انهيــار 
وتبــدل المناظيــر ووجهــات النظــر. تمثــل الهيمنــة، والتاريــخ، والتســاؤل عمــن ينظر/يشــاهد مواضيــع يتــم فحصهــا 
مــن خــالل تجــارب ســردية نحــو القطيعــة، والخلــل، وموقعــة الجســد المكســور فــي هويــات وطوبوغرافيــات 
متعــددة، تنعكــس فــي جميــع أعمــال المعــرض. تتأرجــح األعمــال بيــن التنقيــب والدفــن، وتمتــد نحــو الماضــي 

والمســتقبل فــي الوقــت نفســه.
يتداخــل الشــخصي والجمعــي، بشــكل عميــق، فــي أعمــال هــؤالء الفنانيــن، كمــا فــي لوحــات عــال زيتــون ذات 
ــم عرضهــا  ــي يت ــل المقصوصــة الت ــي تصــور األجســاد المشــوهة للنســاء، أو فــي الجدائ القــوة النفســية، الت
كدليــل علــى المقاومــة فــي صــور صفــاء خطيــب الفوتوغرافيــة. ال تتحــدث هــذه األعمــال فقــط عــن الخاليــا الميتــة 
المتداخلــة مــع األنســجة الحيــة، ولكنهــا، وبشــكل كبيــر، تتحــدث عــن اســتمرارية هــذه الخاليــا فــي النمــو. يصبــح 

الجســد المدفــون والممــزق وثيقــة تخــدم ككبســولة زمــن، ورســالة إلــى المســتقبل فــي عمــل هيثــم حــداد، حيــث 
ينجلــي تهديــد عيــن أزيــز الطائــرات بــال طيــار فــي األعلــى. تتبــّدى مواضيــع كالتــرددات المرســلة عبر أجيــال متعددة، 
والذاكــرة، وتحــدي الكيفيــة التــي نبنــي فيهــا، بشــكل جمعــي وفــردي، تاريخنــا، بقــوة، فــي أعمــال الفنانيــن كافــة. 
تعبــر الطيــارات بــال طيــار فــي فيديــو فــراس شــحادة، حيــث تفــاوض عيــن الجــوال بشــكل مســتمر أشــكال دنــو 
ــا الميمــي نظــرة الجماجــم لمقاتلــي المقاومــة الجزائرييــن الذيــن  مختلفــة مــن مناطــق الحــدود. تســتقصي دين
قطعــت رؤوســهم، بشــكل عنيــف، ووضعــت فــي متحــف فــي باريــس. أمــا رســومات ليلــى عبــد الــرازق المصــورة 
ــة المأســاة الشــخصية لــوالدة طفــل ميــت مــن أجــل  ــارًا فــي الزمــن، مــن خــالل رواي ــة، فهــي تحــدث انهي والحي
مســاءلة الذاكــرة الجمعيــة، والفقــدان، واالســتمرار بالحيــاة. يعتمــد فنانــون آخــرون فــي أعمالهــم علــى استكشــاف 
إمكانيــات خرائطيــة نقديــة ذات قــوة. تثيــر ديمــة ســروجي انهيــار المــكان والزمــان، وتكشــف عــن ســجل شــخصي 
للقــدس، مــن خــالل التنقيبــات الجســدية أســفل ســطح المدينــة. تتقفــى أغــراض ولوحــات يوســف عــودة جســد 
ذكــر جنســاني ومجهــول الهويــة، مــن خــالل التنقــل بيــن االقتصــاد والعملــة المعمــاة. يقــوم كل مــن غــزال ومالــك 
الحزيــن بســرد شــعري للحركــة الجســدية فــي الفضــاءات، وحركــة بطيئــة خــالل الزمــن فــي عمــل فيديــو عــالء 
أبــو أســعد. فــي الوقــت نفســه، يتحــدى وليــد الــواوي الوضــع الســائد مــن خــالل رمزيــة المنطــاد الــذي تهــدف 

ميكانيكيتــه إلــى إبطــاء ســقوط الجســد.
ُيعــرض »َســَنُكوُن ُوُحوَشــًا« فــي المركــز الثقافــي الجديــد لمؤسســة عبــد المحســن القطــان، الكائــن فــي حــي 
الطيــرة فــي رام اللــه، علــى بعــد أمتــار قليلــة مــن ســاحة نيلســون مانديــال، وهــو موقــع مناســب ليجمــع هــذه 
األجــزاء التــي تقــوم بالحفــر فــي الماضــي، وتخيــل المســتقبل، بينمــا نقــوم معــًا بتأمــل هــذه اللحظــة المتوتــرة 

ــة. والمتحول
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We Shall Be Monsters
Emily Jacir

It is true, we shall be monsters, cut off from all 
the world; but on that account we shall be more 
attached to one another.

        Mary Shelley, Frankenstein 

We Shall Be Monsters brings together newly commissioned works from the ten artists who were 
shortlisted for this 10th anniversary edition of the 2018 Young Artist of the Year Award (YAYA 2018). 
The locus of the exhibition is derived from the artistic practices of the participants whose works were 
developed over a period of ten months in close collaboration with the curator.
The focus during the work period was the creation of a platform based on the cultural, political and 
social histories these young artists were exploring and in fostering a space in which each of their 
research topics was furthered and became part of lively collective discussions and exchanges. Each 
participant shared the body of knowledge behind their project with the group, and contributed to 
organising seminars and meetings that were accompanied by in-depth conversations of the methods 
and motivations behind the work. In leaving YAYA 2018 without a theme, the artist participants were 
encouraged to contribute to a collective space of knowledge production and to re-evaluate and 
enhance their practices in the context of a broader artistic discourse with their peers as well as the 
invited seminar guests. A special mentorship programme was set up to connect these young artists 
with previous YAYA participants in order to foster a cross-generational dialogue and exchange of 
knowledge. In June, this culminated in a ten-day workshop in Biella, Italy at the University of Ideas 
at Cittadellarte, which focused on full-day discussions on the projects, as well as film screenings 
and walks. 
What comes to the fore in the projects in We Shall Be Monsters are explorations of stitched, 
broken, ruptured, wounded, dismembered and buried bodies and their parts. Many of the works 
focus on the position of the eye and collapsing and shifting perspectives and points of view. Power, 
history and the question of who is seeing is examined through narrative experiments into rupture, 
glitches, and locating the broken body in a multitude of identities and topographies that are reflected 
throughout the exhibition. The works oscillate between excavations and burials, reaching to the past 
and into the future simultaneously.

In the works of these artists the personal and collective are deeply intertwined, as in Ola Zaitoun’s 
psychologically charged paintings depicting the disfigured bodies of women, or in the dismembered 
braids of hair presented as evidence of resistance in Safaa Khateeb’s photographs. These pieces 
speak not only of dead cells intertwined with living tissue but very much about the cells’ continuation 
to grow. The buried, stitched body becomes a document serving as a time capsule and message 
to the future in Haitham Haddad’s work as the eye of the drone threatens above. Trans-generational 
transmissions, memory, and challenging how we collectively and individually construct our history, 
are also prevalent in the works of the other artists. Drones pass through Firas Shehadeh’s video, 
where the eye of a wanderer constantly negotiates different proximities from the border zones. Dina 
Mimi investigates the gaze of the skulls of Algerian resistance fighters that were violently removed 
from their bodies and kept in a museum in Paris. Leila Abdelrazaq’s animated comic collapses time 
through narrating the personal tragedy of a stillborn baby to question collective memory, loss and 
survival. Others base their work on exploring the possibilities of an empowered critical cartography. 
Dima Srouji collapses space and time and reveals a personal record of Jerusalem through bodily 
excavations beneath the surface of the city. Yusef Audeh’s objects and paintings follow an anonymous 
sexualised male body in the traverse between economy and cryptocurrency. A hart (deer) and a blue 
heron poetically narrate physical movement through spaces and a slow movement across time in 
Alaa Abu Asad’s video. Meanwhile, Walid Al Wawi challenges the status quo through the parallel 
metaphor of a parachute’s objective as a mechanism to slow down the fall of a human body.
We Shall Be Monsters takes place in the A.M. Qattan Foundation’s new building, situated in the al-
Tireh neighborhood of Ramallah, a few hundred metres from Nelson Mandela Square, an apropos 
location to assemble these parts, which both unearth the past and envision the future, as we reflect 
together on this fraught transitional moment. 
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أملي جاسر
ــادل،  ــة علــى الســيرة الذاتيــة، وتفحــص تواريــخ الكولونياليــة، والتب ــز أعمــال أملــي جاســر بأنهــا شــعرية وسياســية ومبني تتمي
والترجمــة، والتغيــرات، والمقاومــة، والحركــة. َبنــت جاســر أعمــااًل مثيــرة ومعقــدة باســتخدام وســائط ومنهجيــات متعــددة، منهــا: 
التنقيــب عــن مــواد تاريخيــة، اإليمــاءات األدائيــة، األبحــاث المعمقــة. حــازت علــى جائــزة الغولديــن ليــون فــي بينالــي البندقيــة 
52 )2017( عــن عملهــا »مــادة مــن أجــل فيلــم«، وعلــى جائــزة برنــس كالوس مــن صنــدوق برنــس كالوس فــي الهــاي )2007(، 
وجائــزة هيوغــو بــوس فــي متحــف غوغنهايــم )2008(، وجائــزة ألبيــرت مــن مؤسســة هيــرب ألبيــرت )2011(، وجائــزة مؤسســة 

آنــدرو ميلــون رومــا فــي األكاديميــة األميركيــة فــي رومــا )2015(.
ــن  ــورك )IMMA ،)2018، دبل ــن، نيوي ــد بون ــة فــي كل مــن: أليكســاندر آن ــرًا، فــي معــارض فردي عرضــت جاســر أعمالهــا، مؤخ
)2016-2017(، جاليــري )Whitechapel(، لنــدن )2015(، دارة الفنــون، عمــان )2014-2015(، مركــز بيــروت للفــن المعاصــر )2010(، 
ومتحــف غوغنهايــم، نيويــورك )2009(. شــاركت فــي معــارض جماعيــة مهمــة؛ منهــا متحــف الفــن الحديــث، نيويــورك، متحــف 
ســان فرانسيســكو للفــن الحديــث، فوندازيونــو ســانديروتو ري ريبودينغــو، توريــن، دوكيومنتــا 13 )2012(، وخمــس مــرات 
متتاليــة فــي بينالــي البندقيــة، بينالــي الشــارقة 10 )2011(، بينالــي دي ســاو بالولــو 29، البرازيــل )2010(، بينالــي ســيدني 15 

)2006(، بينالــي الشــارقة 7 )2005(، ويبتنــي بينالــي )2004(، وبينالــي إســطنبول الثامــن )2003(.
فــي  دراســة  عــن  عبــارة  وهــو   ،)Ok Books( قبــل  مــن   )belongings( كتــاب  ُنشــر   ،2003 العــام  فــي 
مــن  لــكل  أصليــة  مقــاالت  الكتــاب  ويضــم   .2008–2003 العاميــن  خــالل  جاســر  أعمــال  مــن  مختــارات 
بعنــوان ثــاٍن  كتــاب  نشــر  كمــا  مينــك.  وجــون  كارافغنــا،  وكريســتيان  رولــغ،  وســتيال  ســعيد،   إدوارد 
)Emily Jacir( عن دار )Verlag Fur Moderne Kunst Nurnberg( العام  2008، بالتزامن مع معرض في كونتسميوزيم في سانت 
غاليــن. ويضــم الكتــاب مقــاالت لــكل مــن مرتــزا فالــي، وروالنــد فاســب. نشــرت )Buchhandlung Walther König( كتــاب أملــي 
 )ex libris( العام 2012، بالتزامن مع دوكيومنتا 13. وفي العام 2015، نشرت مؤسسة خالد شومان في عمان – األردن، كتاب

نجمــة بعيــد بعــد الّنظــر عــن عينــي وقريبــة قــرب العيــن مّنــي عــن دار )IdeaBooks( فــي أمســتردام. أما الدراســة األكثر شــمولية 
حتــى اآلن عــن أعمــال أملــي جاســر، فقــد نشــرت بالعربيــة واإلنجليزيــة، وتضــم مقــاالت لــكل مــن يزيــد عنانــي، وأحمــد زعتــري، 
وعادلــة العايدي-هنيــة. فــي العــام 2015، نشــرت )Whitechapel( و)IMMA(، بالتعــاون مــع )Prestel(، كتالــوج بصــور، بعنــوان 
ــال باراتــي،  ــزو فوســي، وعمــر خليــف، وغرازي ــة، بتكليــف كل مــن: جــان فيشــير، ولورين ــذي ضــم مقــاالت حديث )Europa(، ال
ونيكــوس باباســتيرجياديس، إضافــة إلــى جــزء مــن نــص )Southern Thought( لفرانكــو كاســانو مــن اختيــار جاســر. يســتعرض 
كتــاب )Europa( عقديــن مــن األعمــال النحتيــة، واألفــالم، والرســومات، واألعمــال التركيبيــة الضخمــة، والصــور الفوتوغرافيــة، 
بتركيــز علــى أعمــال جاســر فــي أوروبــا، وبخاصــة فــي إيطاليــا والبحــر األبيــض المتوســط. كمــا نشــرت دار )NERO( فــي إيطاليــا 

)TRANSLATIO( الــذي يتنــاول العمــل التركيبــي الدائــم )Via Crucis( فــي شــيزا دي ســان رافييلــو فــي ميالنــو العــام 2016.
أملــي جاســر جــزء فاعــل مــن التعليــم فــي فلســطين مــن العــام 2000، وهــي مهتمــة، بشــكل كبيــر، فــي خلــق فضــاءات بديلــة 
لإلنتــاج المعرفــي. جاســر مؤسســة ومديــرة دار يوســف نصــري جاســر للفــن والبحــث فــي بيــت لحــم. وهــي أحــد مؤسســي 
األكاديميــة الدوليــة للفنون-فلســطين فــي رام اللــه مــن العــام 2007-2017 )تاريــخ إغــالق األكاديميــة(، وكانــت جــزءًا مــن هيئتهــا 
التدريســية مــن العــام 2006-2012. قــادت جاســر الســنة األولــى مــن برنامــج ورشــة أشــكال ألــوان فــي بيــروت، وأعــدت المنهــاج 
الدراســي وبرنامجــه لســنة 2011-2012، كمــا كانــت جــزءًا مــن لجنــة المنهــاج مــن العــام 2010-2011. عملــت جاســر بيــن العاميــن 
ــوان للفنــون، كمــا قامــت  ــة فــي نيويــورك مــع أل مــًة لعــدد مــن برامــج عــروض األفــالم الفلســطينية والعربي 1999- 2002 قيِّ
مــًة مشــاركة ألول مهرجــان فيديــو دولــي فــي فلســطين فــي  بإعطــاء ورش عــدة فــي جامعــة بيرزيــت. جاســر أعــدت وعملــت قيِّ
مــًة لمختــارات مــن الســينما الثوريــة الفلســطينية )1968-1982( حــازت علــى  رام اللــه العــام 2002. فــي العــام 2007، عملــت قيِّ

جولــة دوليــة.

Emily Jacir

As poetic as it is political and biographical, Emily Jacir’s work investigates histories of colonization, exchange, 
translation, transformation, resistance, and movement. Jacir has built a complex and compelling oeuvre through 
a diverse range of media and methodologies that include unearthing historical material, performative gestures 
and in-depth research. She was awarded a Golden Lion at the 52nd Venice Biennale (2007) for her work Material 
for a film; a Prince Claus Award from the Prince Claus Fund in The Hague (2007); the Hugo Boss Prize at the 
Guggenheim Museum (2008); the Alpert Award (2011) from the Herb Alpert Foundation; and the Andrew W. 
Mellon Foundation Rome Prize at the American Academy in Rome (2015).
Emily Jacir has had recent solo exhibitions at Alexander and Bonin, New York (2018); IMMA, Dublin (2016–17); 
Whitechapel Gallery, London (2015); Darat al Funun, Amman (2014–15); Beirut Art Center (2010); and the 
Guggenheim Museum, New York (2009). Her work has been in major international group exhibitions, including 
at the Museum of Modern Art, New York; San Francisco Museum of Modern Art; Fondazione Sandretto Re 
Rebaudengo, Turin; dOCUMENTA(13) (2012); five consecutive Venice Biennales; Sharjah Biennial 10 (2011); 
29th Bienal de São Paulo, Brazil (2010); 15th Biennale of Sydney (2006); Sharjah Biennial 7 (2005); Whitney 
Biennial (2004); and the 8th Istanbul Biennial (2003). 
In 2003, belongings, a monograph on a selection of Jacir’s work covering the period from 1998 through 
2003 was published by Ok Books, with original essays by Edward Said, Stella Rollig, Christian Kravagna 
and John Menick. A second monograph, Emily Jacir, featuring original texts by Murtaza Vali and Roland 
Wäspe, was published by Verlag Fur Moderne Kunst Nurnberg in 2008 in conjunction with the exhibition at the 
Kuntsmuseum in St. Gallen. Buchhandlung Walther König published Jacir’s book ex libris in 2012 in connection 
with dOCUMENTA(13). In 2015, The Khalid Shoman Foundation in Amman, Jordan, published A Star is as 
Far as the Eye Can See and as Near as My Eye is to Me (IdeaBooks, Amsterdam), the most extensive 
monograph to date on Jacir’s work in English and Arabic, with essays by Yazid Anani, Ahmad Zaatari and Adila 
Laïdi-Hanieh. In 2015, Whitechapel and IMMA co-published with Prestel a fully illustrated catalogue, Europa, 
which included newly commissioned essays by Jean Fisher, Lorenzo Fusi, Omar Kholeif, Graziella Parati and 
Nikos Papastergiadis, as well as an excerpt from Franco Cassanno’s “Southern Thought” chosen by Jacir. 
Europa features almost two decades of sculpture, film, drawings, large-scale installations and photography, 
with a focus on Jacir’s work in Europe, in particular Italy and the Mediterranean. NERO in Rome, Italy, published 
TRANSLATIO about the permanent installation Via Crucis at the Chiesa di San Raffaele in Milano in 2016.
Emily Jacir has been actively involved in education in Palestine since 2000 and is deeply invested in creating 
alternative spaces of knowledge production. She is the Founding Director of Dar Yusuf Nasri Jacir for Art and 
Research in Bethlehem. She is one of the founders and was a full-time professor at the International Academy 
of Art Palestine in Ramallah from 2007–17 (when the Academy closed) and she served on its Academic Board 
from 2006–12. Jacir led the first year of the Ashkal Alwan Home Workspace Program in Beirut and created 
the curriculum and programming for 2011–12, serving on its Curricular Committee from 2010–11. Between 
1999–2002, she curated several Arab and Palestinian film programmes in New York City with Alwan for the 
Arts, while also teaching several workshops at Birzeit University. She conceived of and co-curated the first 
Palestine International Video Festival in Ramallah in 2002. In 2007 she curated a selection of shorts, ‘Palestinian 
Revolution Cinema (1968–1982)’ which toured internationally. 
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الثالثاء، 10 نيسان الساعة 7:00 مساًء بتوقيت فلسطين 
الموضوع: أعمال نعيم مهيمن 

الضيف: نعيم مهيمن 
)أملي( 

عرض فيلم نعيم مهيمن األخير “لقاءان وجنازة” 

الثالثاء، 17 نيسان الساعة 7:00 مساًء بتوقيت فلسطين )ت ع م 3+( 
الموضوع: كتاب فرانكو بيراردي “اإلنتفاضة: عن الشعر والتمويل” 

الضيف: فرانكو بيراردي 
)يوسف( 

+ قراءات ما قبل حلقة البحث: 
كتاب فرانكو بيراردي “اإلنتفاضة: عن الشعر والتمويل”، الفصل 2: اللغة، االقتصاد والجسد

الثالثاء، 29 نيسان الساعة 7:30 مساًء بتوقيت القدس
الموضوع: أنظمة المسح 

)ديمة( 
+ قراءات ما قبل حلقة البحث: 

“أعمال بيرانيسي كتفسير للعمارة الرومانية وأصول عالمه الفكري” لـ لوال كانتور كازوفسكي 

اإلثنين، 7 أيار الساعة 7:30 مساًء بتوقيت القدس
الموضوع: المفاهيم الجماعية للنكبة 

)ليلى( 
+ قراءات ما قبل حلقة البحث:

“الفلسطينيون في سورية: ذكريات نكبة مجتمعات ممزقة” لـ أناهيد الحردان
“النكبة في الفكر العربي” 

الجمعة، 11 أيار الساعة 7:30 مساًء بتوقيت فلسطين
MEMORYSCAPES: Architecture, e-/motions and Archive :الموضوع

الضيف: أالء يونس 
)فراس( 

+ قراءات وأفالم ما قبل حلقة البحث:
“العمق” الجديد لتيموثاوس فيرميولين

أالء يونس “خطة بغداد الكبرى” 
جون سميث “البرج األسود” 

يونج لين “كيوتو” 
أالء يونس “رجال من برونز، بيوت من خرسانة” 

إختياري: 
إدوارد سعيد، “خارج المكان: سيرة ذاتية” 

M.I.A لـ Come Walk With Me أغنية

الثالثاء، 15 أيار الساعة 7:00 مساًء بتوقيت القدس 
الموضوع: أعمال بسمة الشريف 

الضيف: بسمة الشريف 
)عالء( 

+ قراءات وأفالم ما قبل حلقة البحث:
“أفالم فيديو من غزة” )24 دقيقة( 

“نوم عميق” )13 دقيقة( 
“بسمة الشريف: تحت التأثير” لـ سوزي حلجيان 

“سلسلة أفالم فيديو من غزة تنظر الى آالم األخرين” لـ رشا سلطي  

الجمعة، 18 أيار الساعة 5:00 مساًء بتوقيت القدس 
الموضوع: المتحف كساحة معركة 

)دينا( 
+ فيلم ما قبل حلقة البحث 

توثيق محاضرة هيتو ستييرل “هل المتحف ساحة معركة”

اإلثنين، 21 أيار الساعة 9:00 مساًء بتوقيت القدس 
الموضوع: تجربة النساء الفلسطينيات المعتقالت 

الضيف: د. لينا ميعاري 
)صفاء( 

+قراءات ما قبل حلقة البحث
دالالت تقنيات القوة االستعمارية “الجنسية”: تجربة النساء الفلسطينيات المعتقالت، لـ د. لينا ميعاري 

السبت، 26 أيار الساعة 6:00 مساًء بتوقيت القدس 
الموضوع: عن شرعية السفارات الفلسطينية

)وليد( 
+ قراءات ومواد ما قبل حلقة البحث

“من الحياة المجردة للتمثيل السياسي: الالجئين الفلسطينيين كطليعيين” لـ ربى صالح  
مشاهدة أول خمس دقائق من “الناصر صالح الدين” 

“مؤتمر قمة العالم الجديد” لـ جوناس ستال 

اإلثنين، 28 أيار الساعة 6:00 مساًء بتوقيت القدس 
الموضوع: مستقبل فلسطين: لماذا األن؟ 

)هيثم(
+ أفالم ومواد ما قبل حلقة البحث
 Stormtrap عاصفة DaturaWatch

ربيع مرّوة، “الثورة المبكسلة” 
عرض فيلم »في المستقبل تناولو الطعام في اواني بورسالن فاخرة« لـ الريسا صنصور 

حلقات بحث اليايا 2018  
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Tuesday, April 10th at 7 pm Palestine time

Topic: The work of Naeem Mohaiemen 
Guest: Naeem Mohaiemen

(Emily)
Screening of Naeem Mohaiemen’s latest film: Two Meetings and a Funeral 

Tuesday, April 17th at 7 pm (UTC+3) Palestine time
Topic: Franco Berardi’s The Uprising: On Poetry and Finance

Guest: Franco Berardi
(Yusef)

+ pre-seminar reading assignment:
Franco Berardi’s The Uprising: On Poetry and Finance, Chapter 2: Language, Economy, and the Body

Tuesday, April 29th at 7:30 pm Jerusalem time
Topic: Mapping Systems 

(Dima)
+ pre-seminar reading assignment:

Piranesi as interpreter of roman architecture and the origins of his intellectual world by Lola Kantor-
Kazovsky

Monday, May 7th at 7:30 pm Jerusalem time
Topic: Collective Conceptions of The Nakba 

(Laila)
+ pre-seminar reading assignment: 

Palestinians in Syria: Nakba Memories of Shattered Communities by Anaheed Al-Hardan.
The Nakba in Arab Thought

Friday, May 11th at 7:30 pm Palestine time
Topic: MEMORYSCAPES: Architecture, e-/motions and Archive

Guest: Ala Younis
(Firas)

+ pre-seminar reading and films: 
The New “Depthiness” by Timotheus Vermeulen

Ala Younis: Plan for Greater Baghdad
John Smith The Black Tower 

Yung Lean Kyoto
Ala Younis: Men of Bronze, Homes of Concrete 

optional:
Edward Said, Out of Place: A Memoir

M.I.A.  Come Walk With Me

Tuesday, May 15th at 7:00 pm Jerusalem time
Topic: The work of Basma Alsharif 

Guest: Basma Alsharif
(Alaa)

+ pre-seminar films and readings:
Home Movies Gaza (24 min)

Deep Sleep (13 min)
Basma Alsharif: Under the Influence by Suzy Halajian

Home Movies Gaza Series Regarding the Pain of Others by Rasha Salti

Friday, May 18th at 5:00 pm Jerusalem time
Topic: The Museum as Battlefield 

(Dina)
+ pre-seminar film

Documentation of Hito Steyerl’s lecture “Is the Museum a Battlefield”

Monday, May 21st at 9:00 pm Jerusalem time
Topic: Experiences of Palestinian Women Political Prisoners 

Guest: Dr. Lena Meari 
(Safaa)

+ pre-seminar readings:
Resignifying ‘Sexual’ Colonial Power Techniques: The Experiences of Palestinian Women Political 

Prisoners, by Dr. Lena Meari

Saturday, May 26th at 6:00 pm Jerusalem time
Topic: On the Legitimacy of Palestinian Embassies

(Walid)
+ pre-seminar readings and media:

From Bare Lives to Political Agents: Palestinian Refugees as Avant-Garde by Ruba Salah 
Watch the first 5 minutes of El Nasir Salah Ad-Din

New World Summit by Jonas Staal

Monday, May 28th at 6:00 pm Jerusalem time
Topic: Future Palestine: why now?

(Haitham)
+ pre-seminar films and media:
Stormtrap عاصفة DaturaWatch

Rabih Mroué, Pixelated Revolution 
 Screening of In the Future, They Ate From the Finest Porcelain, by Larissa Sansour
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»مشمش قلبي«، 2018

فيديو، 20:25

تتجّلــى مزايــا هــذا العمــل فــي مــكان تجريبــّي، إذ ال يوجــد 
مــا  فــي  أو  والســمعية،  البصرّيــة  الّلغتيــن  فــي  انســجام 
يجمعهمــا. وعلــى الّرغــم مــن أّن الفيديــو مقّســم إلــى أربعــة 
فصــول، فإّنــه مــن المتعــّذر اســتتباع تطــّور األحــداث فيــه: 
ليســت هنــاك أّي رغبــة فــي حياكــة حبكــة لنــّص الفيديــو، ويبــدو 
كأن كّل فصــل مــن الفصــول األربعــة يطمــح إلــى أن يصبــح 
عمــاًل فنّيــًا بحــّد ذاتــه. تظهــر العديــد مــن الشــخصّيات المختلفــة 
ــزان بطابــع مختلــف عــن  فــي الفيديــو، لكــن اثنتيــن منهــا تتمّي
الباقــي؛ أال وهمــا الغــزال وطائــر مالــك الحزيــن، وذلــك بســبب 
ظهورهمــا المتكــّرر، وبفعــل الــّدور ثنائّي الجوهــر الذي تلَعبانه، 
وبالّتالــي يمكــن اعتبارهمــا »بَطلتــي الروايــة«. مــن جهٍة، يمكن 
رؤيــة الغــزال وطائــر مالــك الحزيــن كمجــّرد شــخصّيتين تظهــران 
ــدور  ــو، لكــن مــن جهــٍة أخــرى، يقــوم كّل منهمــا ب فــي الفيدي
الّشــاهد علــى األحــداث المســّجلة فــي الفيديــو. يســتوحي 
هــذا العمــل أحداثــه مــن روايــة ميتامورفوســيس )المســخ( 
لفرانــز كافــكا التــي كتبهــا العــام 1915، ليــس فقــط باعتبارهــا 
ــة مــن التحــّول الفيزيائــي فــي جســم اإلنســان، وبالتالــي  حال
ــل كأداة تســاهم فــي  ــات المجتمــع، ب ــة متطّلب ــزه عــن تلبي عج
التنّقــل مــن مــكاٍن إلــى آخــر، والتقــّدم فــي الزمــن. يطمــح هــذا 
العمــل فــي الّنهايــة إلــى تقديــم تجربــة مشــاهدة مختلفــة، 
ــة  يتــّم مــن خاللهــا اختبــار اســتعمال الصــورة والفيديــو وعملّي
ــِد العالقــة بيــن المــكان  ترجمتهمــا، وكذلــك التســاؤل عــن وَط

الشــخصّي والسياســّي/العام.

عــالء أبــو أســعد يعيــش ويعمــل بيــن هولنــدا وفلســطين، 
أكاديمّيــة  الّتصويــر فــي  حــاَز علــى بكالوريــوس مــن قســم 
الماجســتير  درجــة  وعلــى  القــدس؛  فــي  للفنــون  بيتســلئل 
 Dutch( فــي الفنــون التطبيقّيــة مــن المعهــد الهولنــدّي للفــّن
Art Institute - DAI( فــي هولنــدا. شــارك عــالء فــي العديــد 
ــة فــي ُمــدن  مــن المعــارض، والمهرجانــات، واإلقامــات الفنّي
مختلفــة حــول العالــم، مــن ضمنهــا أثينــا، أَراو، آرِنــم، القاهــرة، 
لحــم،  بيــت  بروكســل،  ِبرليــن،  أوســلو،  الّناصــرة،  القــدس، 
بيــروت، بييــاّل، حيفــا، رام اللــه، روتــردام، زيــورخ، ســالفادور دي 

ــورك. ــو، ونيوي ــدن، ليماســول، ميالن ــا، ُلن باهّي

The Untranslatable Words of Love, 
2018

Single channel video, 20’25”

This work stems from an experimental place: both visual 
and verbal languages are inconsistently ‘at stake’. Yet, 
despite the fact that the video is segmented into 4 
chapters, it requires effort to follow its development––
there is no desire to weave a coherent narrative. Each of 
the chapters feels as if it aspires to become a separate 
video work on its own. There are many distinguished 
characters that feature throughout the video, but two 
of them can be aptly considered protagonists: the hart 
(deer) and the blue heron. This is due to their recurring 
appearances and because of the dual role they play, 
simultaneously. Each is a captured object, or a mere 
character, but they are also witnesses to the chronicle 
of events. Formally, the work is influenced by Franz 
Kafka’s novella Metamorphosis from 1915. But it 
doesn’t consider metamorphosis as a state of physical 
transformation only, but rather as a means of physical 
movement between spaces and progression in time. 
The work also hankers to deliver a visual experience 
where the personal/private and the political/collective 
are firmly intertwined, and to challenge both the use 
and viewing of (still and moving) images and their 
(semantic) translations at the same time.

Alaa Abu Asad lives and works between the 
Netherlands and Palestine. He received a BFA from 
the Department of Photography at Bezalel Academy 
of Arts and Design in Jerusalem, and his MA from the 
Dutch Art Institute (DAI), ArtEZ University of the Arts in 
Arnhem. Alaa’s work is focused on the image and its 
various uses and readings. His work has also featured 
in many exhibitions and events in cities around the 
world, including Aarau, Arnhem, Athens, Beirut, Berlin, 
Bethlehem, Biella, Brussels, Cairo, Haifa, Jerusalem, 
Limassol, London, Milan, Nazareth, New York City, 
Oslo, Ramallah, Rotterdam, Salvador de Bahia and 
Zurich.

Tomb of Moses – Mont Nebo, Palestine, between 1867 and 1899. © Maison Bonfils (Beirut, 
Lebanon), Prints and Photographs Division, Library of Congress, Washington, D.C.

قبــر موســى – جبــل نيبــو، فلســطين، بيــن األعــوام 1867 و1899.© ســتوديو Maison Bonfils )بيــروت، لبنــان(، 
قســم الصــور والمطبوعــات، مكتبــة الكونغــرس، واشــنطن.
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قانون تعاقب الطبقات*، 2018
جبس وخشب وفوالذ

فــي  اآلثــار  لعلــم  العنيــف  يزعــزع االســتخدام  العمــل  إن هــذا 
علــى  باالعتمــاد  األســطح  مســح  عمليــة  خــالل  مــن  القــدس، 
فيهــا  يؤخــذ  التــي  الطريقــة  خــالل  ومــن  والــروح،  الذاكــرة 
المشــاهدون إلــى أســفل ســطح المدينــة بهــدف خلخلــة الزمــن 
والفضــاء. مــن خــالل تحريــك المنظــور، تتــم مســاءلة »قانــون 
تعاقــب الطبقــات« )القديــم مــن األســفل، والجديــد باألعلــى( 

الزمــن. تفتــرض خطيــة  التــي  الحديثــة  والشــبكة 
بالمدينــة  التفكيــر  إعــادة  علــى  الممســوحة  األســطح  تعمــل 
متجانســة  غيــر  شــبكة  عــن  تكشــف  بينمــا  متجانــس،  كشــيء 
ونســيج مــن األثــر الــذي يســائل الســيرورات العلميــة، ويؤشــكل 
ســردية »الســطح الفــردي« التــي يتــم بناؤهــا ومراقبتهــا مــن 
بــدء  كنقطــة  األثــر  توظيــف  يتــم  هنــا  القــوى.  وكاالت  قبــل 
لفهــم مختلــف للقــدس مــن خــالل أرضهــا الملموســة. إن هــذه 
اآلثــار، التــي تظهــر علــى الســطح الســفلي، تكشــف عــن ســجل 
ــروح بــداًل  شــخصي وعاطفــي للمدينــة يعتمــد علــى الذاكــرة وال

مــن المنهــج العلمــي.
والتنقيــب  التقصــي  خــالل  مــن  بالكشــف  هنــا  العمــل  يقــوم 
ــة فــي  ــة الصافي ــة القــدس. تعمــل الخريطــة المنقول فــي أرضي
ــع تحــت  ــة علــى مــا يقب األعلــى كغطــاء يغطــي، أو يفــرض رقاب
المنظــور  مــن  المشــاهدين  التركيبــي  العمــل  يجلــب  األرض. 
الجــوي التنويــري إلــى مســتويات مــا تحــت األرض كفعــل تنقيــب 

ــه. بحــد ذات
*قانون أساسي في علم الجيولوجيا

ديمــة ســروجي مهندســة معماريــة تعيــش وتعمــل بيــن 
س الهندســة المعماريــة فــي  ُتــدرِّ رام اللــه والشــارقة، حيــث 
شــهادة  علــى  حصلــت  الشــارقة.  فــي  األمريكيــة  الجامعــة 
البكالوريــوس فــي الهندســة المعماريــة بدرجــة الشــرف مــن 
الماجســتير  شــهادة  وعلــى   ،2012 العــام  كنغســتون  جامعــة 
فــي الهندســة المعماريــة مــن جامعــة يــال العــام 2016. وحــازت 
العــام   )Bass Scholar( بــاس ســكوالر  علــى منحــة  يــال  فــي 
 )H.I. Feldman Prize( 2016، وعلــى جائــزة إش، أي فيلدمــان
عــن مشــروع االســتوديو المتقــدم تحــت إشــراف األســتاذ بيتــر 
Cino Zuc- )آيزمــان. منــذ تخرجهــا، عملــت مــع ســينو زوكينــي 
ذلــك  إلــى  إضافــة  اللــه،  رام  فــي  ورواق  ميــالن،  فــي   )chi
عرضــت أعمالهــا فــي أســبوع عمــان للتصميــم، وأســبوع دبــي 
 ،)Jerusalem Quarterly( فــي  مقاالتهــا  نشــرت  للتصميــم. 
و)Brownbook(، و)Pulp(، و)Paprika(. تقــع أعمــال ســروجي 
فــي الســياق المتســع للمشــاريع البحثيــة متعــددة الوســائط، 
وتعمــل كشــكل مــن أشــكال التعليــق السياســي، وكأداة لصنــع 
مفاهيــم  أعمالهــا  فــي  ســروجي  ُتســائل  وتفكيكــه.  المــكان 
التاريخيــة  الطبقــات  خــالل  مــن  والعولمــة  بالهويــة،  تتعلــق 
والحــواف الفضائيــة فــي عالقتهــا مــع روح المــكان، وخــارج-
المــكان، مــن خــالل مشــاريع معماريــة، وأعمــال تركيبيــة، وقطــع 

تصميميــة، وعبــر الكتابــة أيضــًا.

The Rule of Superposition*, 2018 

Plaster, wood, and steel 

The Rule of Superposition subverts the violent use of 
the practice of archaeology in Jerusalem by mapping 
surfaces, relying on memory and spirit, and taking viewers 
beneath the surface of the city to distort time and space. 
By shifting perspective, the Rule of Superposition (old on 
bottom, new on top) and the assumed modern temporal 
grid of linear time are questioned.
The mapped surfaces rethink the city as a homogeneous 
object and reveal a heterogeneous network, a fabric 
of traces that questions scientific processes and 
problematises the singular surface narratives constructed 
and censored by agencies of power. The traces are 
used as an access point to an alternative understanding 
of Jerusalem through its tactile ground. These traces, 
shown on the bottom surface, reveal a personal and 
emotional record of the city that relies on memory and 
spirit rather than scientific method. 
The work reveals by tracing and excavating the ground of 
Jerusalem. The pure cartography presented on top acts 
purely as a blanket covering, or censoring, of what lies 
beneath the ground. The installation brings the viewers 
from the aerial perspective of the enlightenment to the 
levels of the subterranean as an act of excavation in itself. 
*A basic axiom used in the science of geology 

Dima Srouji is an architect living and working between 
Ramallah and Sharjah, where she teaches architecture 
at the American University of Sharjah. She received a 
Bachelor of Architecture, with Honours, from Kingston 
University in 2012 and a Master of Architecture from Yale 
University in 2016. At Yale she received the nomination 
for the Bass Scholar in 2016, and the H.I. Feldman 
Prize for her Advanced Studio project with professor 
Peter Eisenman. Since graduating she has worked 
for Cino Zucchi in Milan, Riwaq in Ramallah, and has 
exhibited at Amman Design Week and Dubai Design 
Week. Her writings have been published in Jerusalem 
Quarterly, Brownbook, Pulp, and Paprika. Her work lies 
in the expanded context of interdisciplinary research 
projects. It acts as a form of political commentary and 
as a place-making or unmaking tool. She questions 
ideas of identity and globalisation through historic 
strata and spatial edges, in connection to the spirit of 
a place and displace through architectural projects, 
installations, product designs, and through her writing. 
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طرق التكلم مع الموت، 2018
فيديو، 04:42

الســيطرة  المــوت«  مــع  التكلــم  »طــرق  فيديــو  يستكشــف 
الجزائرييــن  الضحايــا  جماجــم  علــى  الفرنســية  الكولونياليــة 
الذيــن قتلــوا فــي معركة الزعاطشــة العــام 1849. غادر الجيش 
الفرنســي الجزائــر إلــى فرنســا حامليــن معهــم هــذه الــرؤوس 
كغنائــم حــرب تعبيــرًا عــن نصرهــم. وضعــت هــذه الجماجــم فــي 
متحــف التاريــخ الطبيعــي فــي باريــس لعقــود، تحــت عنــوان 

»تطــور اإلنســان والمجتمعــات البشــرية«.
ــم مــع المــوت« مســيرة هــذه الجماجــم/ يقتفــي »طــرق التكل
ومــع  األصلــي،  مــع موطنهــا  خــالل عالقتهــا  مــن  الغنائــم 
زائــري المتحــف. إن الكولونياليــة الفرنســية مــا زالــت حيــة فــي 
المتاحــف، وتظهــر مــن خــالل وضــع الجمجمــة كغــرض منــزوع 
مــن ســياقه التاريخــي. إن هــذا المحــو هــو مــا يجمــد هــذه 
ــدون أصــل، أو شــرح، أو اســم. ــة، ب ــى قطــع فني الجماجــم إل
تــم تصويــر هــذا الفيديــو فــي ثالثــة مواقــع: صحــراء أريحــا، 
يتكــون  باريــس.  فــي  األرضيــة  المدافــن  اإلنســان،  متحــف 
الفيلــم مــن مقاطــع فيلميــة أرشــيفية، وأخــرى مــن تصويــر 
الفنانــة، ويفحــص العالقــة بيــن جمهــور المتحــف الــذي يتفــرج 
علــى الجمجمــة كغــرض، وعلــى الجمجمــة وهــي تحــدق فــي 
المشــاهد ككائــن فــاٍن. هــل النظــرة بينهمــا تبادليــة؟ هــل تــرى 
الجمجمــة المشــاهد؟ إن المتحــف هــو موقــع هــذه اللقــاءات، 

ــه عــن تاريخــه الخــاص. ــوه المشــاهد وتغرب ويحمــل قــوى تت

دينــا الميمــي فنانــة بصريــة تعيــش وتعمــل فــي القــدس، 
فلســطين. ومــن خــالل وســائط فنيــة متعــددة تمــزج الميمــي 
بيــن الفيديــو، والصــوت، واألداء، والنــص. وخــالل الســنوات 
والبقايــا  المــوت،  موضــوع  علــى  ركــزت  الماضيــة  الثــالث 
البشــرية فــي الفضــاء العــام، كتطبيــع المــوت فــي الفضــاءات 
العامــة، وموضــوع االنتحــار، والشــهادة، واالحتجــاج الجســدي، 
والتضحيــة بالنفــس، وبخاصــة فــي فلســطين. وهــي تــرى أن 
الجســد يصبــح غيــر قابــل للمفاوضــة حيــن يبــدأ بــأداء حقــه فــي 

الوجــود.
حصلــت الميمــي علــى شــهادة البكالوريــوس مــن أكاديميــة 
بيتســلئل للفــن والتصميــم فــي القــدس )2016(، وعلى درجة 
الماجســتير فــي الفنــون الجميلــة فــي الفضــاء العــام مــن كليــة 
كانتونــال دارت دو فاليــه، سويســرا. شــاركت الميمــي، خــالل 
جماعيــة،  ومعــارض  مختلفــة،  دوليــة  ورش  فــي  دراســتها، 
منهــا: أون مــارش، متحــف الفــن فــي فاليــه، ســيون )2017(. 
بوســطن  ليغاســي،  شــانغ  كانيــك  منحــة  علــى  حــازت  كمــا 

)2017(، وشــاركت فــي قلنديــا الدولــي )2016(.

In Order to Talk with the Dead, 2018

Single channel video, 4’42” 

This project navigates through the French colonial control 
over the skulls of Algerian victims killed during the battle 
of Zaatcha in 1849. The French army left Algeria for 
Paris, taking these heads with them as “trophies” of their 
victory. The skulls were exhibited in the Natural History 
Museum in Paris for decades, under the heading “The 
Evolution of Humans and Human Societies”. 
In Order to Talk with the Dead follows the circulation of 
these “trophy’’ skulls in relation to their home origin and 
the visitors to the museum. French colonialism is forever 
replicated in the museum by turning the skull into an 
object devoid of history. This erasure anaesthetises the 
skulls into pieces of art, leaving them without an origin, 
any explanation or a name. 
The video was shot in three locations: the Jericho desert, 
and the Musée de l’Homme and the Catacombs in Paris. 
Some of the found footage is archival, while other scenes 
have been filmed by the artist. The work examines the 
relationship between the museum viewer perceiving the 
skull as an object, and the skull gazing at the viewer 
as a mortal. Is the gaze between them reciprocated? Is 
the visitor seen by the skull? The museum is the site of 
these encounters, it possesses powers that alienate and 
disorient the viewer from their own history.

Dina Mimi lives and works in Jerusalem, Palestine. 
Her practice is multi-faceted and uses video, sound, 
performance and text. For the past three years, Dina has 
been interested in issues of death and human remains 
in the public sphere, such as the normalisation of 
death in public sites, suicide subject; martyrdom, body 
protest and self-immolation specifically in Palestine. She 
emphasises that when the body settles to perform the 
right to exist becomes non-negotiable. Dina obtained 
her Bachelor’s degree from Bezalel Academy of Arts 
and Design in Jerusalem in 2016, and her MFA degree 
in art in the public sphere from ECAV (École cantonale 
d’art du Valais) in Switzerland. During her studies, Dina 
participated in several International workshops and 
exhibitions, such as ‘En Marche’, the Art Museum of 
Valais, Sion, 2017. In addition to receiving the Kanik 
Chung Legacy Fellowship, Boston in 2017, she also 
participated in Qalandiya International in 2016.
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ال ذكريات رائعة هنا، 2018
فيديو، صوت ثنائي االتجاه، 12:19، 4 كراسي

المشــاعر  بنيــة  هنــا«  رائعــة  ذكريــات  »ال  عمــل  يستكشــف 
ــان بطريقــة تجعــل مــن عاصمــة  لفلســطيني يعيــش فــي عمَّ
ــًا. فــي هــذا الفضــاء، كل مــن  األردن فضــاًء فلســطينيًا هجين
الذاكــرة المتخيلــة والصدمــة المتوارثــة عبــر األجيــال، تعمــل 
بنــاء وصنــع صــور بصريــة للحظــات حقيقيــة مرتبطــة  علــى 

واالغتــراب. والنــزوح،  باالســتعمار، 
يقــف مشــروع الدولــة الفلســطينية وتبعــات اتفاقيــة أوســلو 
الهويــة/ يغيــب  فهــو  الفلســطينيين.  ثلثــي  مــن  أكثــر  ضــد 
ســردية  فــي  اختزالهــا  خــالل  مــن  الفلســطينية  الكينونــة 
ــة«، جاعــاًل مــن الالجئيــن الفلســطينيين فــي الشــتات  »الدول
معزوليــن ومهجوريــن وقاطنــي حالــة دائمــة مــن االنتظــار. 
يلتقــط العمــل بنيــة المشــاعر مــن خــالل التذبذب بيــن نقطتين: 

والتذكار/الواقــع. الذاكرة/النوســتالجيا، 
»ال ذكريــات رائعــة هنــا« هــو ســجل يلتقــط أرضــًا ممنوعــة 
مــن خــالل أعيــن متجــول ينظــر إلــى فلســطين مــن الضفــة 
الشــرقية، ليــرى كيــف يبــدو »الوطــن« مــن خــالل المشــاعر 

الجغرافيــة. واإلزاحــة  النوســتالجيا  مــن  المكونــة 

فــراس شــحادة فنــان يعيــش فــي فيينــا. ترعــرع شــحادة بيــن 
الســعودية واألردن، وعاش في مخيم لالجئين الفلســطينيين 
وأثــر  الفضــاء  مــع  العالقــة  عملــه  يستكشــف  عمــان.  فــي 
الســلطة علــى تغييــر الوعــي الجمعــي والهويــة. يركــز شــحادة 
علــى اآلثــار مــا بعــد الكولونياليــة، والتكنولوجيــا، والتاريــخ. مــن 
معارضــه: »جمــل علــى الضفــة وفعاليــات أخــرى«، دارة الفنون 
)2010(، بينالــي برليــن 64 )2014(، قلنديــا الدولــي )2014(، ال 
ــوب برشــلونة  ــال، برشــلونة )2015(، سياســات الجســد، ل كابي
)2015(، كولكتيفــو أكســيونيس دي آرتــه )C.A.D.A.(، متحــف 
رينــا صوفيــا، مدريــد )2016(، مهرجــان ســين لفــن الفيديــو 
فوقهــا  أكتــب  ســوداء  الحقيقــة   ،)2017( اللــه  رام  واألداء، 

ــون، عمــان )2018(. بضــوء الســراب، دارة الفن

Never Here Cool Memories, 2018

Single channel video/2 channel sound, 12’19”, 4 
chairs 

Never Here Cool Memories investigates the structure 
of feelings of a Palestinian in Amman in a way that 
Jordan´s capital turns out to be a hybrid Palestinian 
sphere. In this sphere, imagined memory and trans-
generational trauma work to construct and visualise 
real concrete moments that are connected to 
colonialism, displacement and alienation.
The Palestinian state project and the consequences 
of the Oslo agreement work against more than two-
thirds of the Palestinian population. It eliminates 
the Palestinian entity/identity through narrowing 
it down to a “state” narrative, thereby leaving 
Palestinian refugees and those in the diaspora 
isolated and abandoned, in a permanent state of 
waiting. The structure of feelings is captured in a 
constant oscillation between two points, between 
memory/“nostalgia” and memento/“reality”. 
Never Here Cool Memories is a register of capturing 
a forbidden land through the eye of a wanderer 
looking at Palestine from the East Bank to see what 
“a homeland” looks like, through emotions formed 
out of nostalgia and geographic displacement.

Firas Shehadeh is an artist based in Vienna, 
raised between Saudi Arabia and Jordan, and with 
a background that developed from being a resident 
of a Palestinian refugee camp in Amman. His work 
explores his relationship with the space and the 
influence of authority on the alteration of the collective 
consciousness and identity. He is interested in post-
colonial effects, technology and history. Exhibitions 
include ‘Sentences on the Banks and other 
Activities’, Darat al Funun (2010); the 64th Berlinale 
(2014); Qalandiya International (2014); La Capella, 
Barcelona (2015); Body Politics, Loop Barcelona 
(2015), Colectivo Acciones de Arte (C.A.D.A.), Reina 
Sofia Museum, Madrid (2016); /si:n/ festival of video 
art and performance, Ramallah (2017); Truth is Black, 
Write over it with a Mirage’s light, Darat al Funun, 
Amman (2018).
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الطراز الجديد، 2018
تركيب متعدد الوسائط

يعــرض  فيلمــًا  تشــاهدوا  أن  وشــك  علــى  »أنتــم 
األحــداث والحيــاة فــي مناطــق أ-خ بيــن ســنتي 2050 
و2078، حيــن كانــت األراضــي تحــت )الحصــار الكبيــر(. 
نحــن اآلن فــي متحــف التطريــز فــي رام اللــه فــي 
العــام 2170. الجولــة علــى وشــك أن تنتهــي، وهــذا 
هــو الجــزء األخيــر فيهــا قبــل دخــول قاعــة التنويــر 
ــي تحتفــي باللحظــة التــي شــعت فيهــا الثقافــة  الت
ودخلــت عصــر مــا يعــرف بـــ )فلســطين الجديــدة( ...«.

المشــاهد  يأخــذ  تركيبــي  عمــل  عــن  عبــارة  الجديــد  الطــراز 
فــي رحلــة خــالل األحــداث الرئيســية، والتغيــرات، والعــادات 
التــي تطــورت خــالل فتــرة زمنيــة قصيــرة فــي  االجتماعيــة 
تنبؤيــة  نظــرة  العمــل  يوظــف  أعــاله.  المذكــورة  الســنوات 
القضايــا  ومســاءلة  لعــرض  المســتقبل،  نحــو  فيهــا  مبالغــًا 
األخالقيــة واألنثروبولوجيــة التــي نواجههــا ونحملهــا بشــكل 
جمعــي وفــردي. إلــى جانــب ذلــك، يتفحــص العمــل الصــورة 
ــل  ــه بدي ــى أســاس لتوج ــة للجســد وهــو يتحــول إل المفهومي
نحــو النشــاط السياســي، إذ يعــرض التحــول فــي مفهــوم 
تعبيــرات  شــكل  يأخــذ  الــذي  ذلــك  مــن  السياســي  النشــاط 
الــذي  بذلــك  العــام  االعتــراف  أجــل  مــن  وُيقــام  مضخمــة، 
ومعمولــة  وشــخصية  فرديــة  مقاومــة  أفعــال  شــكل  يأخــذ 
ــرات تعمــل  ــاه. هــذه التغي ــة أن تمــر دون أن تحظــى باالنتب بني
ــورة،  ــاح العالمــي، والث ــة حــول االنفت كانعــكاس لألفــكار الحالي
والجســد، كطــرق لوجــود المقاومــة الحيــة. العمــل مســتوحى 
مــن جماليــات المتاحــف، واألفــالم الوثائقيــة عــن الطبيعــة، 
ــرًا عــن المســتقبل  والتقاريــر اإلخباريــة الســردية، ويقــدم تقري
الــذي قــد ال يحصــل، لألســف، عــن واقــع يمكــن أن يكــون 

حقيقيــًا.

ــم حــداد رســام ومصمــم بصــري يعيــش ويعمــل فــي  هيث
فــي  البكالوريــوس  درجــة  علــى  حاصــل  فلســطين.  حيفــا، 
تصميــم األزيــاء مــن جامعــة شــينكار، كلية الهندســة والتصميم 
العــام 2011. ومنــذ ذلــك الوقت، شــارك فــي معارض جماعية 
وفرديــة عــدة، منهــا قلنديــا الدولــي، وغاليــري2OG. أعمالــه 
مســتوحاة مــن تاريــخ األزيــاء، والثقافــة الكويريــة، واأليقونــات 
الدينيــة، ومحيطــه المباشــر. بــدأ حــداد العمــل فــي التصميــم 
مــع طواقــم  التعــاون  خــالل  مــن   ،2012 العــام  الغرافيكــي 
يتأرجــح عملــه علــى مــدى  حاليــًا  ثقافييــن.  محليــة ومنتجيــن 
طيــف مــن الفنــون البصريــة، ويجمــع بيــن الفيديــو، والرســم، 
والصــور المحركــة، إضافــة إلــى خلــق صــور تناقــش وتعــرض 
ــر فيهــا  ــي تغي ــة الت ــد، والكيفي ــم جدي ــا فــي عال هويتنا/عقليتن

أشــكالها تبعــًا لظــروف الزمان/المــكان المحيطــة.

The New Mode, 2018 

Mixed media installation

“… What you are about to see is a projection 
displaying the events and life in areas A–G between 
the years 2050 and 2078 when the land was 
under The Great Siege. The tour in the embroidery 
museum in Ramallah in the year 2170 is about to 
end, and this is the last chapter in the tour before 
entering the renaissance hall celebrating the 
awakening of our culture and stepping into what 
we know as “The New Palestine”...”

The New Mode is an installation leading the viewer 
through the main events, changes and societal habits 
that developed through a short timeline during the years 
mentioned above, utilising an exaggerated speculative 
future to display and question ethical and anthropological 
issues that we encounter and carry both collectively and 
individually. Examining the conceptual image of the body 
as it becomes a canvas for an alternative approach to 
activism, and the shift in notion from activism for public 
acknowledgement, with thundering expressions, to 
private individual acts of resistance that are intentionally 
made to go unnoticed. These changes function as a 
reflection of our current ideas of international exposure, 
revolution and the body as a means of existing living 
resistance. Inspired by museum aesthetics, nature 
documentaries and narrative TV reports, The New Mode 
presents a report about a future that might not happen, 
of a reality that unfortunately might be real.

Haitham Haddad is an illustrator and visual 
designer who lives and works in Haifa, Palestine.

Haitham earned a bachelor’s degree in Fashion Design 
from Shenkar, the college of engineering and design, in 
2011. He has since participated in several collective and 
solo exhibitions, including Qalandiya International and 
2OG gallery. His work is influenced by costume history, 
queer culture, religious iconography, and his immediate 
surroundings. Haitham began working in graphic design 
in 2012 through collaborating with local crews and culture 
producers. Currently his works fluctuate across the 
spectrum of visual arts, combining video art, illustration 
and animation and creating images that tackle and discuss 
our identity/mentality in the new world and how it is shape-
shifting under the circumstances of time/location/sphere.
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مولود ميت، 2018
رسوم متحركة رقمية، 04:02

باســتخدام مقاطــع مــن نــص مقالــة ألّمــي مــن العــام 2002 
ــًا؟«، يمــزج عمــل  ــد ميت ــن أمــًا لطفــل ول ــوان »كيــف تكوني بعن
مولــود ميــت بيــن الكوميــدي والرســوم المتحركــة مــن أجــل 
وضــع قصــص عــدة وأكثــر مــن واقــع فــي الواجهــة. يضــع 
األوســع  الســياق  ضمــن  الخاصــة  العائلــة  مأســاة  العمــل 
الفقــدان،  حــول  أســئلة  ويطــرح  الفلســطيني،  للشــتات 
حــول األمــل  الهويــة،  الجمعيــة، وتشــكيل  الذاكــرة  والنجــاة، 
مــا بعــد األمــل، وحــول التحــدي المســتحيل الــذي يتطلــب منــا 
أن نتحــرر ممــا يأســرنا مــن دون أن نتخلــى عــن األشــياء التــي 
تعيننــا علــى االســتمرار. مــا يتبقــى هــو ســؤال واحــد: إذا 
اســتيقظنا ذات يــوم لنجــد جميــع أشــكال النوســتالجيا والتخيــل 
المســتحيلة قــد اختفــت، هــل يعتبــر ذلــك نوعــًا مــن التحــرر؟ مــا 
هــي أشــكال المســتقبل التــي ســنكون أحــرارًا لنتخيلهــا دون 
وطــأة جميــع أســئلة »مــاذا لــو« التــي تنــوء بثقلهــا علــى وعينــا.

ليلــى عبــد الــرزاق مؤلفــة روايــات مصــورة مقيمــة فــي 
عبــد  حصلــت  وســيئول.  شــيكاغو  بيــن  وتنقلــت  ديترويــت، 
الــرزاق علــى شــهادة البكالوريــوس فــي الفنــون المســرحية 
ــول العــام 2015،  ــة مــن جامعــة دي ب وفــي الدراســات العربي
الدراســات  فــي  الماجســتير  شــهادة  علــى  اآلن  وتعمــل 
ــة المعاصــرة فــي جامعــة  الشــرق أوســطية والشــمال أفريقي
ــرزاق مؤلفــة ورســامة )Baddawi( )جاســت  ــد ال ميشــيغان. عب
ورلــد بوكــس، 2015( الــذي وصــل القائمــة القصيــرة لجائــزة 
الكتــاب الفلســطيني العــام 2015، وترجــم إلــى ثــالث لغــات. 
 ،)2017 فريــش،  )تــوش   )The Opening( كتــاب  ألفــت  كمــا 
الحائــز علــى منحــة تــوش فريــش، ولهــا أيضــًا مجموعــة مــن 
القصــص المصــورة القصيــرة والمجــالت المصــورة الصغيــرة. 
آخــر معارضهــا الفرديــة »الرســم فــي الدياســبورا« الــذي ُعقــد 
فــي المتحــف العربــي األميركــي الوطنــي فــي ديربــورن العام 
2016. كمــا عرضــت أعمالهــا فــي مجموعــة مــن المعــارض 

الجماعيــة فــي نيويــورك، ولنــدن، ومونتريــال، وبيــروت.

Still Born, 2018 

Single channel digital animation, 4’02” 

Using excerpts from my mother’s 2002 essay, “How To 
Be the Mother of a Stillborn Baby”, Still Born merges 
the comic form with animation in order to bring parallel 
realities and storylines into focus. The family’s personal 
tragedy is positioned within the wider context of life in 
the Palestinian diaspora to ask questions about loss, 
survival, collective memory and identity formation, of 
hope beyond hope, and the seemingly impossible 
challenge of letting go. What remains is a question: If 
one day, all our false nostalgias and imaginaries get up 
and walk away, is that a kind of liberation? What futures 
would we be free to imagine without the weight of all 
our ‘what ifs’ bearing down on our consciousness?

Leila Abdelrazaq is a Detroit-based graphic 
novelist who was raised between Chicago and Seoul. 
Leila received her BFA in Theatre Arts and her BA in 
Arabic Studies from DePaul University in Chicago in 
2015, and is currently pursuing her MA in Contemporary 
Middle Eastern and North African Studies at the 
University of Michigan. She is the author and illustrator 
of Baddawi (Just World Books 2015), which was 
shortlisted for the 2015 Palestine Book Awards and 
has been translated into three languages. She is also 
the author of The Opening (Tosh Fesh 2017), which 
was awarded a Tosh Fesh grant, as well as a number 
of zines and short comics. Her most recent solo 
exhibition ‘Drawing in the Diaspora’ was held at the 
Arab American National Museum in Dearborn in 2016. 
Her work has also been displayed in a number of group 
exhibitions in New York, London, Montreal and Beirut.
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تمرد الضفائر، 2018
ــة المســح الضوئــي، عمــل ســمعي  ــة بتقني صــور فوتوغرافي

07:00

هــذا المشــروع هــو ملخــص بحــث اســتقصائي أعيــد إنتاجــه 
فنيــًا لـــ 25 مشــهدًا أصليــًا لفتيــات فلســطينيات تحــت ســن 
18 عامــًا، تــم اعتقالهــن خــالل العاميــن 2015 و2016. هــذه 
ليســت  ألغــراض  الواقــع  أنتجهــا  التــي  األصليــة  المشــاهد 
فنيــة، كانــت بمثابــة أخبــار اصطدمنــا بهــا أثنــاء قراءتنــا الســريعة 

ــااًل. ــم نعــد نلقــي لهــا ب ــة، التــي ل اليومي
يرتكــز هــذا اإلنتــاج علــى واقعــة قــّص األســيرات لضفائرهــن 
ــرع بهــا لمرضــى الســرطان فــي شــباط 2017، حيــن  ــة التب بنّي
هشــارون  ســجن  زنازيــن  إحــدى  فــي  أســماعهن  علــى  مــّر 
إعــالن صوتــي مــن إذاعــة محلّيــة، يحــث علــى التبــرع لمرضــى 

الســرطان.
تســتعرض الفنانــة فكــرة »الحيــاة هــي األصــل« كملخــص لهــذا 
المشــروع، التــي تجســدها هــذه األســيرة المتهمــة بتهــم أمنيــة 
خطيــرة، تحــت ظــروف ســيئة وقاســية عبــر نفيهــا أي اســتجداء 
عاطفــي تجاههــا، وتصــر علــى عــدم عزلهــا عــن فعلهــا المقــاوم 
فــي ســجون  زنزانــة  داخــل  مــن  الحيــاة  اســتمرار  تعزيــز  عبــر 
االحتــالل، مســتخدمة جســدها مــرة أخــرى كأداة للكفــاح عبــر 
هــذا الفعــل الثــوري المتمثــل بضفيرتهــا، وتهريبهــا إلــى خــارج 

الســجن كــي يحيــا اآلخــرون.

صفــاء خطيــب تعمــل وتعيــش مــا بيــن القــدس وقريــة 
فــي  البكالوريــوس  شــهادة  تحمــل  الجليــل.  فــي  كنــا  كفــر 
فــن التصويــر الفوتوغرافــي مــن أكاديميــة بيتســلئل للفــن 
والتصميــم فــي القــدس )2016(، وتســعى إلــى نيــل شــهادة 
الماجســتير فــي دراســات الســينما مــن جامعــة حيفــا حاليــًا. 
شــاركت خطيــب العــام 2016 فــي إقامــة فنيــة فــي اإلقامــة 
الدوليــة للفنــون فــي باريــس. عرضــت مشــروعها »اســتوديو 
فــي  2016 و2017  العاميــن  بيــن  مــا  مــرات  بغــداد« ســت 
كل مــن: ســاحة هينــري فريــك، وســانت يــوس تيــن نــود – 
بروكســل، وليوزيــن – كازبالنــكا، غاليــري باديكــو – رام اللــه، 
المركــز الثقافــي الفرنســي – نابلــس، غاليــري فتــوش – حيفــا، 
 2016 العــام  عرضــت  باريــس.   – غاليــري  كرياســيون  جــون 
مشــروع »مونديــال فلســطين 2034« فــي أكاديمية بيتســلئل 
للفــن والتصميــم، كمــا عرضــت عمــل الفيديــو التركيبــي »قبــة 
الصخــرة« فــي غاليــري بيتســلئل، القــدس. خطيــب حاصلــة 
ــر  ــة التصوي ــزة مهرجــان إن/آوت فــي فرنســا عــن فئ ــى جائ عل

الفوتوغرافــي.

The Braids Rebellion, 2018

Scan photography, audio  7’ 

The Braids Rebellion is a research trip that has been 
artistically recreated of 25 original scenes of Palestinian 
girls – all under the age of 18 – who were arrested 
and imprisoned during 2015 and 2016. These scenes 
were originally encountered as real news items that 
appeared in our daily scrolling – which we no longer 
care about.
The project demonstrates the concept of “life as origin”. 
The work is based on an event in February 2017 when 
prisoners in Hasharon prison cut off their braids after 
hearing an announcement on a local radio station 
urging people to donate their hair for cancer patients. 
Focusing on the prisoners’ refusal of any expression 
of sympathy towards them and their insistence on 
not being isolated from the act of resistance through 
reinforcing the continuity of life inside the occupation’s 
prison cells, the girls again use their bodies as a tool of 
resistance through this revolutionary act represented 
by cutting off their braids and smuggling them outside 
the prison so that others may live.

Safaa Khateeb lives and works in Jerusalem and 
the Galilee village of Kfar Kanna. She has a Bachelor 
of Arts in photography from the Bezalel Academy of 
Art and Design in Jerusalem (2016), and is currently 
completing her Master’s degree in cinema studies from 
the University of Haifa. In 2016, Safaa participated in 
an artist’s residency at La Cité Internationale des arts 
in Paris. She has exhibited her Baghdad Studio project 
six times in 2016-2017: at Henri Frick Square, Saint 
Joss ten-Noode in Brussels; L’Uzine in Casablanca; 
Padeco Gallery in Ramallah; the French Institute in 
Nablus; Fattoush Gallery in Haifa; and Jeune Création 
Gallery in Paris. In 2016, she exhibited Palestine World 
Cup 2034 at the Bezalel Academy of Art and Design 
and her Dome of the Rock video installation at the 
Bezalel Gallery, Jerusalem. Safaa is the 2016 winner of 
the Palestine In & Out Festival in Paris – Photography 
Category and recipient of the 2018. 
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قنصلية فلسطين غير الرسمية
 2018 ,(EOUP)  

مظلة باراشوت، تركيب متعدد الوسائط 

 ،)EOUP( الرســمية«  غيــر  يخلــط عمــل »قنصليــة فلســطين 
ــة القفــز بالمظــالت فــي صــورة  ــة الصخــرة وميكانيكي ــن قب بي

ف هدفهــا كجســم داعــم للفلســطينيين. معماريــة ُتعــرِّ
قنصليــة فلســطين غيــر الرســمية عبــارة عــن مؤسســة تلعــب 
المســاعدة  توفيــر  علــى  رســمية، وتعمــل  غيــر  دور ممثليــة 
لالجئيــن الفلســطينيين الذيــن يعيشــون خــارج حــدود ســلطة 

منظمــة التحريــر الفلســطينية، أو نطــاق األونــروا.
أجــل  مــن  فلســطينيون  يديرهــا  كــي  القنصليــة  ُأسســت 
منظمــة.  تطوعيــة  خدمــات  شــكل  وتأخــذ  فلســطينيين، 
ســتقوم، بشــكل أساســي، بتوفيــر مســاعدة اجتماعيــة علــى 
شــكل تقديــم مشــورات طبيــة، وأعمــال قانونيــة، وأشــكال 
أخــرى مــن المســاعدة لكثيــر مــن الالجئيــن الفلســطينيين فــي 

العالــم. أنحــاء 
الممكــن  بيــن  نفســه  العمــل  يــوازن  الحالــي،  شــكله  فــي 
والعبثــي، فهــو مكــون مــن بحــث تحليلــي ودراســة نظريــة 

للفــن. المفهوميــة  الحــدود  ضمــن 

وليــد الــواوي يعيــش ويعمــل فــي لنــدن، المملكــة المتحدة. 
حــاز العــام 2018 علــى ماجســتير فــي الفنــون الجميلــة مــن 
لنــدن. حصــل  فــي  للفنــون  مارتنــز  جامعــة ســنترال ســانت 
فــي العــام 2011 علــى جائــزة الشــيخة منــال للفنــان الشــاب. 
ومنــذ ذلــك الوقــت وهــو يعــرض أعمالــه فــي معــارض جماعيــة 
ومهرجانــات دوليــة ومحليــة. عرضــه األدائــي األول كان فــي 
العــام 2014 فــي )FIAC( فــي باريــس. بعــد حصولــه علــى 
شــهادة الماجســتير، حــاز الــواوي علــى منحــة مــن مؤسســة 
فــي  ســاعدته  ظبــي  أبــو  فــي  للفنــون  ســالمة  الشــيخة 
الفنيــة  اإلقامــة  منهــا  عــدة،  فنيــة  إقامــات  فــي  المشــاركة 
للفنــون الحديثــة والمعاصــرة للفنانيــن الدولييــن فــي ســيول، 
ســاوث كوريــا )2017(. أعمــال الــواوي جــزء مــن مجموعــات 
متعــددة، منهــا مجموعــة ســمو الشــيخ زايــد بــن ســلطان آل 

نهيــان.

Embassy of Unofficial Palestine 
(EOUP), 2018 

Canvas parachute, mixed media installation

EOUP mixes the iconography of the Dome of the Rock 
with the mechanism of parachuting in an architectural 
image that identifies its purpose as a body of aid to 
Palestinians. 
Playing the role of an unofficial representative, EOUP, or 
The Embassy of Unofficial Palestine, is an organisation 
that works to provide relief for Palestinian Refugees 
residing outside of the PLO mandates or UNRWA 
jurisdiction. 
The Embassy is set to be run by Palestinians for 
Palestinians through organised voluntary work and 
services. It will mainly provide social help in the form 
of medical advice, legal work and many other forms of 
assistance for Palestinian Refugees around the globe. 
In its current standing, the work balances itself 
between the possible and the absurd, by composing 
itself through analytical research and theoretical study 
within the conceptual parameters of art.

Walid Al Wawi lives and works in London, UK. In 
2018, he received his MFA from Central Saint Martins 
College of Art in London. In 2011, he was awarded 
The Sheikha Manal Young Artist Award. Since then he 
has collaborated on group exhibitions and contributed 
to international and local art festivals. His first live 
performance was in late 2014 at FIAC in Paris. After 
obtaining his MFA from Central Saint Martins, Walid 
was awarded a scholarship from the Sheikha Salama 
Art Foundation in Abu Dhabi that enabled him to go 
on many residential experiences, including the 2017 
Museum of Modern and Contemporary Art Residency 
for International Artists in Seoul, South Korea. Walid’s 
work has been added to many collections, including 
a recent acquisition in the collection of his Highness 
Sheikh Zayed Bin Sultan Al Nahyan.
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محتال بيتكوين، ٢٠١٨
لوحات وتركيب متعدد الوسائط

رمزيــة -ســرير معدنــي،  يقــدم عناصــر  بيتكويــن«  »محتــال 
كلمــات ســر، بطاقــة شاشــة مذوبــة، ولوحــات زيتيــه– مأخــوذة 
ــن دبــي وموســكو. فــي القصــة،  ــل يقــع بي مــن نــص متخي
يكتشــف شــاب بمالمــح عربيــة بوابــة إلكترونيــة تســمح لــه بــأن 
يتقاضــى أجــرًا علــى خدماتــه فــي عملــة الـــ بيتكويــن، وهــي 
عبــارة عــن عملــة رقميــة غيــر مدعومــة مــن قبــل أي حكومــة، 
ويمكــن لهــا أن تكــون مجهولــة تمامــًا. الشــخصية العالقة في 
الســرد والممثلــة فــي اللوحــة التجريديــة »محتــال مســلتٍق 
علــى الســرير«، عليهــا أن تصــارع تناقضــًا ســورياليًا: إخضــاع 
ملمــوس  وغيــر  أثيــري  شــكل  مقابــل  الجنســاني  جســدها 
بيتكويــن  لعملــة قيمتهــا متقلبــة باســتمرار. يطــرح محتــال 
المالــي  واالعتمــاد  والرغبــة  الجمــال،  حــدود  حــول  أســئلة 
فــي الوقــت الحالــي، وهــي مواضيــع تشــكل رمــزًا للظــرف 

اإلنســاني.

يوســف عــودة يعيــش ويعمــل فــي نيويــورك. درس فــي 
برنامــج MIT للفنــون والثقافــة والتكنولوجيــا. يستكشــف عــودة 
الهندســة  مــن  موتيفــات  باســتخدام  التكنولوجيــة  األنظمــة 
واإلدراك،  الرؤيــة  واألدب،  الســينما  والفضــاء،  المعماريــة 
ــراوح مواضيعــه  ــة أخــرى. تت ــة وتمثيلي ــة العمــل وألغــاز فني بيئ
الفنيــة بيــن الماكينــات واآلالت، إلــى العالقات بيــن الحيوانات 
والحداثــة  الواقــع،  فــوق  واللغــة،  البرمجيــات  والبشــر، 
المعماريــة. عــرض عــودة أعمالــه فــي كل مــن تــاون هــاوس 
ــد بــول، نيويــورك )2015(،  ــري، مصــر )2013(، اســتديو ري جالي
وفوندازيونــي   ،)2016( الســويد  إكســبرمينت،  كونتــرول: 

أنتونيــو راتــي، إيطاليــا )2018(.

BTCOIN HUSTL€R, 2018 

Painting installation 

BTCOIN HUSTL€R features symbolic elements 
and motifs – a metallic bed, passwords, a melted 
graphics processing unit (GPU), and oil paintings – 
from a written fiction set somewhere between Dubai 
and Moscow. In the narrative, a young, Arab-looking 
hustler discovers an online portal which allows him to 
get paid for his services in Bitcoin (BTC), a new, digital 
currency which is not backed by government and is 
completely anonymous. The character who is trapped 
within the narrative and represented in the abstract 
painting Hustler Lying in Bed, must grapple with a 
surreal paradox: the submission of his sexualized 
body, in exchange for an ethereal and intangible 
form of currency whose value is turbulent. BTCOIN 
HUSTL€R questions the extremities of beauty, desire 
and financial dependency today, which is none other 
than a metaphor for the human condition.

Yusef Audeh is an artist who explores technological 
systems, using motifs from architecture and space, 
cinema and fiction, vision and perception, ergonomics, 
and other artistic and representational enigmas. 
His subject matter has ranged from machines 
and automation, to animal-human relationships, 
software and language, hyperreality, and architectural 
modernism. He has exhibited at Townhouse Gallery, 
Egypt (2013), Red Bull Studios, New York (2015), 
CONTROL: Experiment, Sweden (2016) and 
Fondazione Antonio Ratti, Italy (2018). He studied on 
the MIT Program in Art, Culture and Technology, and 
lives and works in New York.
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تنخر، 2018
مواد مختلفة على ورق 

»التنخــر« عبــارة عــن إصابــة فــي الخاليــا لعضــو معيــن يــؤدي 
ــة، مــن  ــا فــي األنســجة الحي إلــى المــوت المبكــر لهــذه الخالي
خــالل االنحــالل الذاتــي. هــذا العمــل مســتقى مــن حيــاة عــال 
اليوميــة فــي قريتهــا وفــي مجتمــع ينتقــل بشــكل بطــيء 
مــن مجتمــع بطريركــي إلــى مجتمــع أكثــر مســاواة بيــن النســاء 
أن  إلــى  مضطــرات  فيــه  النســاء  تــزال  ال  ولكــن  والرجــال، 
»يصبحــن نســاء«: زوجــات، أغراض جنســية، أمهات، ومربيات. 
ــة الرســم بطــرق مختلفــة مــن أجــل خلــق لغتهــا  توظــف الفنان
الفنيــة، فهــي تتبــع أســاليَب غيــر منهجيــة فــي ممارســتها 
الفنيــة؛ أحيانــًا تأتــي مــن غريزتهــا الفنيــة، وأحيانــًا أخــرى تعتمــد 
ألــوان  الــورق باســتخدام  زيتــون علــى  البحــث. تعمــل  علــى 
الزيــت، إضافــة إلــى قلــم الحبــر الجــاف، وهــي أداة تحمــل 
عالقــة حميمــة يوميــة مــع الفنانــة. تضــع زيتــون طبقــة مــن 
األلــوان الزيتيــة الذهبيــة علــى وجــوه النســاء مــن أجــل تشــويه 
الصــورة المثاليــة. علــى عكــس الحبــر، الــذي يســمح للضــوء بــأن 
يعبــر مــن خاللــه، فــإن األقنعــة الذهبيــة تعكــس الضــوء ُمتيحــة 

للمتفــرج أن يــرى انعكاســه فــي اللوحــات.
بنــاء  تعيــد  تجميليــة  كســلعة  الذهبــي  القنــاع  تســويق  يتــم 
البشــرة. فــي ثقافــات أخــرى، يرتبــط القنــاع الذهبــي بالمــوت. 
فالنســاء يظهــرن كمــا لــو أنهــن أحيــاء، ولكنهن يبــدون كأموات، 

ال يعشــن كمــا يشــأن، وقــد قتلــت أحالمهــن ورغباتهــن.

عــال زيتــون تعيــش وتعمــل فــي قانــا الجليــل. حصلــت علــى 
المــرأة  النفــس ودراســات  البكالوريــوس فــي علــم  شــهادة 
العــام 2012، وعلــى ماجســتير فــي الفنــون مــن جامعــة حيفــا 
معــرض  منهــا:  عــدة  معــارض  فــي  زيتــون  شــاركت   .2017
الهديــة، مؤسســة المعمــل للفــن المعاصــر، القــدس )2015(، 
آرت-ناتــورا، ليمنــر غاليــري، نيويــورك، إطاللــة جميلــة آرت فيــر، 
حيفــا )2016(، ومنصــة األهرامــات، مركــز األهرامــات للفــن 

المعاصــر، حيفــا )2018(.

Necrosis, 2018 

Mixed media on paper 

"Necrosis” is a form of cell injury which results in the 
premature death of cells in living tissue by autolysis. This 
project is derived from Ola’s daily life in her village, in a 
society that may be slowly undergoing a transition from 
a patriarchal society to one that has greater equality 
between men and women, but where nevertheless 
women are still forced to “become women”: wives, 
sexual objects, mothers and housewives. The artist 
uses painting in multiple ways to create her artistic 
language. Her painting practice is not systematic; 
sometimes it depends on instincts, and at other times 
relies on research. She works on paper with oil paint 
as well as ballpoint pen, a medium she has an intimate 
daily connection with. She applies a layer of golden oil 
colour over the women’s faces to deform the perfect 
image. Unlike ink, which allows light to pass through 
it, the golden masks reflect light so that the audience 
sees their own reflection inside the paintings. 
The gold mask is marketed as a cosmetic product that 
revitalizes the skin. In previous cultures it was linked to 
death. Women appear to be alive but they look like the 
dead, who do not live as they wish; their dreams and 
desires have been killed.

Ola Zaitoun lives and works in Cana of Galilee. She 
received her BA in psychology and women studies 
in 2012 and an MFA in 2017 from Haifa University. 
She has participated in several exhibitions: The Gift 
Exhibition at Al Ma’mal Foundation, Jerusalem, (2015); 
‘Artnatura’ at Limner Gallery in New York; Beautiful 
View Art Fair in Haifa (2016); and ‘Pyramid Platform’ 
at Pyramid Contemporary Art Center in Haifa (2018).
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Jury Members
لجنة التحكيم
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أحــالم شــبلي ُوِلــَدت العــام 1970 فــي فلســطين، وتســكن وتعمــل فيهــا. باســتخدامها الجمالّيــات الوثائقّيــة، 
نــة المتناقضــة لمفهــوم الوطــن، فُتعالــج فكــرة  تتنــاول شــبلي فــي أعمالهــا الفوتوغرافّيــة المعانــي الُمَتضمَّ
فقــدان الوطــن ومكافحــة ذلــك الفقــدان كمــا الّتقييــدات والمحدودّيــات اّلتــي تفرضهــا فكــرة الوطــن علــى األفــراد 

والمجتمعــات الموصومــة بقمــع الّسياســة الهوّياتّيــة.
وقــد ُعرَضــت أعمــال شــبلي فــي معــارض فردّيــة وجماعّيــة ضمــن مؤّسســات عالمّيــة. تضّمنــت تلــك المعــارض 
المجموعــات الّتاليــة: »هايَمــت« )2016-2017( الــذي يشــير إلــى المطروديــن/ات والاّلجئيــن/ات من أصــوٍل ألمانّية، 
وإلــى العّمــال والعامــالت الّضيــوف مــن دول حــوض البحــر المتوّســط اّلذيــن هاجــروا إلــى كاســل والمنطقــة 
بســبب الحــرب العالمّيــة الثانيــة؛ بينمــا ارتكــز العمــل »احتــالل« )2016-2017( علــى دمــار مصــادر الــّرزق الفلســطينّية 
فــي الخليــل واألراضــي الفلســطينّية اّلتــي احتّلهــا الّنظــام االســتعماري اإلســرائيلي والمســتوطنون الّصهاينــة؛ 
أظهــر »أرشــيف رام اللــه« كيــف ُيعــاد تنظيــم الوجــود الجمعــي والفــردي الموجــود فــي الملّفــات ونيغاتيــف 
الّصــور المحفوظــة فــي أرشــيف بلدّيــة رام اللــه وفــي المدينــة المعاصــرة؛ بّيــن »مــوت« )2011-2012( مســاعي 
ــا فــي ســبيل الّنضــال ضــّد االحتــالل  المجتمــع المدنــي الفلســطيني للحفــاظ علــى وجــود مــن فقــد/ت حياته/ـ
ــرى  ــد ذك ــي تخّل ــة اّلت ــت نقطــة انطالقــة »صدمــة« )2008-2009( الّنصــب الّتذكارّي اإلســرائيلي االســتعماري؛ كان
أعضــاء المقاومــة الفرنســّية ضــّد الّنازّييــن وكذلــك ذكــرى المقاتليــن الفرنســّيين فــي الحــروب االســتعمارّية ضــّد 
الّشــعوب اّلتــي طالبــت باالســتقالل؛ وظهــرت فــي »إل. جــي. بــي. تــي مشــرقّيين« )2006/2004( أجســاد 
ليــن جندرّيــًا مــن مجتمعــات شــرقّية  الت والُمتحوِّ الِمثلّيــات والِمثلّييــن وُثنائّيــي وُثنائّيــات الميــل الجنســي والُمتحــوِّ

كوطــٍن أّولــّي ُمَتنــاَزع عليــه.

إيفــا شــارير  إيفــا شــارير باحثــة فــي تاريــخ الفــن وقيمــة فنيــة مســتقلة وكاتبــة مقيمــة فــي برليــن.  نظمــت 
Unfolding Constel- ،)2016( كونســتال 44 مويــن، مــون، الدنمــارك ،Random Walks  معــارض عالميــًا، منهــا:

lations، كــوكا تــورون، بولنــدا )Gustav Metzger – Mass Media Yesterday and Today ،)2016 فــي نوييــر 
بيرلينيــر كونســتفيرين )2015(، To Paint is to Love Again فــي دويتشــه بانــك كونســتهال، برليــن )2013(.  
مــن العــام 2009 وحتــى العــام 2012، عملــت شــارير وكيلــة وباحثــة وكاتبــة لدوكيومنتــا )13(، وعملــت العــام 
 .)Still Life – Art, Ecology and the Politics of Change( 2007 قيمــة فنيــة مشــاركة لبينالــي الشــارقة الثامــن
ــزة ــم الوثائقــي والفيديــو، كاســيل )2012-2009(، وجائ ــة مثــل مهرجــان الفيل  كانــت جــزءًا مــن لجــان تحكيــم دولي

)2012( Future Generation Art Prize، وجائــزة زيــورخ للفــن )2014(. فــي رصيدهــا مقــاالت كتالوجــات فنيــة 
artfo-و ،Artforum  عديــدة حــول الفنانيــن الشــباب، وتنشــر فــي مجــالت دوليــة عــدة حــول الفــن الحديــث؛ مثــل:
.Kunst-Bulletinو ،Texte zur Kunstو ،Modern Paintersو ، Spike Art Quarterlyو ،Frieze d/eو ،rum.com

ديــكالن لونــغ مديــر برنامــج ماجســتير »الفــن فــي العالــم المعاصــر« فــي الجامعــة الوطنيــة للفــن والتصميــم، 
دبلــن. ينشــر بانتظــام فــي مجــالت آرت فــوروم إنترناشــيونال، فريــز، وســورس فوتوغرافيــك ريفيــو. وهــو عضــو 
مجلــس إدارة فــي كل مــن غاليــري دوغــالس هايــدي – دبلــن، وبينالــي إيفــا الدولــي للفنــون المعاصــرة، ليمريــك 
– إيرلنــدا. نشــر كتابــه Ghost-Haunted Land: Contemporary Art & Post-Troubles Northern Ireland مــن 

قبــل مطبعــة جامعــة مانشســتر العــام 2017. شــارك العــام 2013 كعضــو محكــم لجائــزة تيرنــر.

ــالس آرتيــس فــي جامعــة شــيلي فــي ســانتياغو. انتقــل العــام  ــاكال درس فــي إســكوالس دي بي ــه ت خورخ
1981 إلــى نيويــورك، ومنــذ ذلــك الوقــت وهــو يعــرض لوحاتــه فــي متاحــف، وبينالــي، وصــاالت عــرض فــي 

شــتى أنحــاء العالــم.
مــن آخــر معارضــه »خورخــه تــاكال: تــوذو لــو ســوليذو ســي ديسفينســي«، كوربآرتيــس، ســانتياغو )2017-2018(، 
)2017(، »انفورمــي دي ليزيونيــس«، ذا  آثــار هجــران«، غاليــري كريســتين تيرنــي، نيويــورك  تــاكال:  »خورخــه 
يونيفرســاد ميتروبوليتانــا دو سينســيا دو ال اديوكاســيون، ســانتياغو، تشــيلي )2016(، »هويــات مخفيــة«، مركــز 
مدينــة نيويــورك )2016(، »ثــَوران«، جامعــة تافــس آرت غاليــري، مادفــورد، ماساشوســتس )2016(، »هويــات 
مخفيــة: رســومات ولوحــات لـــ خورخــه تــاكال«، متحــف الفــن لألمريكيتيــن، واشــنطن )2016-2015(، »خورخــه تاكال: 
هويــات مخفيــة«، غاليــري كريســتين تيرنــي، نيويــورك )2015(، »هويــات مخفيــة«، ميــوزو دو ال ميموريــا لــوس 
ديريشــوس هيومانــوس، ســانتياغو، تشــيلي )2014(، »حكايــة مدينتيــن: نيويــورك وبكيــن«، متحــف بــروس، 
ــن  ــن المعاصــرة، دبل ــي فينيــس الـــ 55 )2013(، دبل ــاح الطــوارئ فــي بينال جرينوتــش، كونينتيكــوت )2014(، جن

)2011(، بينالــي الشــارقة 10 )2011(، وبينالــي 798، بكيــن )2009(.
ــز عــدة،  ــا )2013(، وحصــل علــى جوائ ــر، إيطالي ــة بمركــز بيالجيــو فــي مؤسســة الروكفيل ــاكال إقامــة فني أنهــى ت
منهــا مؤسســة نيويــورك للفنــون )1987، 1991(، وجائــزة إيكــو آرت، ريــو دو جانيــور )1992(، ومؤسســة جــون 

ــز أخــرى. ســيمون غوغنهايــم ميموريــال )1988(، مــن ضمــن جوائ
يعيش ويعمل في نيويورك - الواليات المتحدة، وسانتياغو - تشيلي.

ســاندي هــالل طــورت ســاندي هــالل إلــى جانــب أليســاندرو بيتــي ممارســة فنيــة مبنيــة علــى مشــروع بحثــي، 
تجمــع بيــن الطمــوح النظــري واالنخــراط العملــي فــي النضــال مــن أجــل العدالــة والمســاواة. معــًا، أسســا جامعــة 
فــي المخيــم، وهــي عبــارة عــن برنامــج تعليمــي تجريبــي فــي مخيــم الدهيشــة لالجئيــن فــي بيــت لحــم، هــدف 
إلــى تجــاوز البنيــة التعليميــة التقليديــة، مــن خــالل خلــق فضــاء لإلنتــاج المعرفــي النقــدي المرتبــط بتحــوالت أكبــر، 

ودمقرطــة المجتمــع.
أســس هــالل وبيتــي مــع إيــال وايزمــان، العــام 2007، جمعيــة دار للتخطيــط المعمــاري والفنــي، فــي بيــت 
ســاحور – فلســطين، بهــدف الدمــج مــا بيــن مكتــب معمــاري وإقامــة فنيــة يجمعــان المعمارييــن، والفنانيــن، 
والنشــطاء السياســيين، والمصمميــن الحضرييــن، والمخرجيــن، والقيميــن مــن أجــل العمــل معــًا علــى مواضيــع 

تخــص السياســة والعمــارة.
ــة،  ــة عــدة، منهــا: معــرض اســتعادي فــي منتصــف المســيرة المهني شــاركت هــالل وبيتــي فــي معــارض دولي
فــي جاليــري جامعــة نيويــورك أبــو ظبــي، )2018(، بينالــي البندقيــة )2003، 2008، 2009، 2013، 2015(، 
بينالــي إســطنبول )2009(، أشــغال داخليــة، بيــروت )2010(، بينالــي ســاو باولــو )2014(، بينالــي الفــن اآلســيوي 

ــر. ــن الكثي ــي )2016( مــن بي ــا الدول ــي مراكــش )2016(، وقلندي )2015(، بينال
حصــال علــى كل مــن المنــح التاليــة: منحــة كيــث هارنــغ فــي الفــن والنشــاط السياســي -جامعــة بــارد، ومنحــة 

ليوب-جامعــة هارفــارد، وجائــزة األميــر كالوس لفــن العمــارة.
ترأّســت هــالل برنامــج تحســين المخيمــات فــي الضفــة الغربيــة ِلـــ »وكالــة األمــم المتحــدة إلغاثة وتشــغيل الالجئين 
الفلســطينيين فــي الشــرق األدنــى« )األونــروا( )2008 - 2014(. وهــي مؤلفــة مشــاركة )مــع بيتــي ووايزمــان( 

لكتــاب العمــارة مــا بعــد الثــورة )ســتيرنبيرغ، برليــن، 2014(.
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Ahlam Shibli  was born in 1970 in Palestine. Through a documentary aesthetics, her photographic 
work addresses the contradictory implications of the notion of home; it deals with the loss of home 
and the fight against that loss, but also with the restrictions and limitations that the idea of home 
imposes on individuals and communities marked by repressive identity politics.

Ahlam Shibli’s work has been presented in solo and group exhibitions internationally. Her work 
includes the following series: Heimat (2016–17) referred to expellees and refugees of German 
descent, and to guest workers from the Mediterranean region, both of whom migrated to Kassel 
and the surrounding area as a result of the Second World War; Occupation (2016–17) is based 
on the destruction of Palestinian livelihoods in al-Khalil/Hebron and the occupied territories by the 
Israeli colonial regime and the actions of Zionist settlers; Ramallah Archive (2014) pointed to ways 
of reorganising collective and individual existence encountered in files and photographic negatives 
found in the Ramallah Municipality Archive, and in the contemporary city; Death (2011–2012) 
showed the efforts of Palestinian society to preserve the presence of those who have lost their lives 
fighting against the Israeli occupation; Trauma (2008–09) started out from the monuments that 
commemorate members of the French resistance against the Nazis together with French soldiers 
who fought in the colonial wars against the colonised peoples who were demanding their own 
independence; Eastern LGBT (2004/2006) showed how the bodies of lesbian, gay, bisexual and 
transgender people from Oriental societies are a contested primary home.

Declan Long is Programme Director of the MA in Art in the Contemporary World at the 
National College of Art & Design, Dublin. He is a regular contributor to Artforum Interna-
tional, Frieze and Source Photographic Review. He is a board member of both the Douglas 
Hyde Gallery, Dublin and the EVA International biennial of contemporary art in Limerick, Ireland. His 
book Ghost-Haunted Land: Contemporary Art & Post-Troubles Northern Ireland was published 
by Manchester University Press in 2017. In 2013 he served as a member of the judging panel for 
the Turner Prize. 

 
Eva Scharrer is an art historian, curator and writer. She has organised exhibitions in Germany 
and abroad, among them “Random Walks” at Kunsthal 44 Møen, Møn, Denmark (2016); “Unfolding 
Constellations” at CoCA Torun, Poland (2016); “Gustav Metzger – Mass Media Yesterday and Today” 
at Neuer Berliner Kunstverein (2015); and “To Paint is to Love Again” at Deutsche Bank KunstHalle in 
Berlin (2013). From 2009 to 2012 she was agent, curatorial researcher and writer for dOCUMENTA 
(13), and in 2007 was co-curator of the 8th Sharjah Biennial, “Still Life – Art, Ecology and the Politics 
of Change”. She has been a nominator for and member of several international juries, such as the 
Documentary Film and Video Festival, Kassel (2009–2012); Future Generation Art Prize (21012); and 
the Zurich Art Prize (2014). The author of numerous catalogue essays on renowned and emerging 
artists, she has also been a contributor to international contemporary art journals such as Artforum 
and artforum.com, Frieze d/e, Spike Art Quarterly, Modern Painters, Texte zur Kunst and Kunst-
Bulletin. 

Jorge Tacla studied at the Escuela de Bellas Artes, Universidad de Chile in Santiago. In 1981, 
he moved to New York and has since exhibited his paintings in museums, biennials and galleries 
throughout the world. 

Recent exhibitions include “Jorge Tacla: Todo lo sólido se desvanece”, CorpArtes, Santiago, Chile 
(2017–18); “Jorge Tacla: Sign of Abandonment”, Cristin Tierney Gallery, New York (2017); “Informe 
de Lesiones”, the Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación, Santiago, Chile (2016); 
“Identidad Oculta”, New York City Center (2016); “Upheaval”, Tufts University Art Gallery, Medford, 
MA (2016); “Hidden Identities: Paintings and Drawings by Jorge Tacla”, Art Museum of the Americas, 
Washington DC (2015–16); “Jorge Tacla: Hidden Identities”, Cristin Tierney Gallery, New York (2015); 
“Identidades Ocultas”, Museo de la Memoria y los Derechos Humanos, Santiago, Chile (2014); 
“Tales of Two Cities: New York & Beijing”, Bruce Museum, Greenwich, CT (2014); the Emergency 
Pavilion at the 55th Venice Biennale (2013); Dublin Contemporary, Dublin (2011); Sharjah Biennial 
10 (2011); and the 798 Biennale, Beijing (2009). 
Tacla completed a residency at the Rockefeller Foundation Bellagio Center, Italy (2013). Notable 
awards include New York Foundation for the Arts (1987, 1991), the Eco Art Award, Rio de Janeiro 
(1992), and the John Simon Guggenheim Memorial Foundation (1988), among others. 
He lives and works in New York City and in Santiago, Chile.

Sandi Hilal has developed, with Alessandro Petti, a research-project based artistic practice 
that is both theoretically ambitious and practically engaged in the struggle for justice and equality. 
Together, they founded Campus in Camps, an experimental educational programme hosted 
in Dheisheh Refugee Camp in Bethlehem, which aimed to overcome conventional educational 
structures by creating a space for critical and grounded knowledge production connected to greater 
transformations and the democratisation of society. 

In 2007 Hilal and Petti founded DAAR (Decolonizing Architecture Art Residency), with Eyal Weizman, 
in Beit Sahour, Palestine, with the aim of combining an architectural studio and an art residency able 
to bring together architects, artists, activists, urbanists, filmmakers and curators to work collectively 
on the subjects of politics and architecture. 
Sandi Hilal and Alessandro Petti have participated in various international exhibitions, including a 
mid-career retrospective at New York University Abu Dhabi Art Gallery (2018), the Venice Biennale 
(2003/2008/2009/2013/2015), Istanbul Biennial (2009), Home Works Beirut (2010), Bienal de São 
Paulo (2014), the Asian Art Biennial (2015), Marrakech Biennial (2016), and Qalandia International 
(2016), among many others. 
They have been the recipients of the following awards: Keith Haring Fellowship in Art and Activism 
at Bard College; Loeb Fellowship, Harvard University; and the Prince Claus Prize for Architecture.
Hilal was the head of the Infrastructure and Camp Improvement Program in the West Bank at 
UNRWA (United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees in the Near East) from 
2008 to 2014. She is the co-author (with Petti and Weizman) of Architecture after Revolution 
(Sternberg, Berlin, 2014). 
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