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مقدمة وشكر

يسرني أن أقدم هذا الكتاب الذي يقدم بدوره الدورة الثامنة من 
مسابقة الفنان الشاب )اليايا( التي أكدت حضورها من جديد كواحد 
من أهم التدخالت التي ينتظرها المهتمون بالمشهد الفني والثقافي 
في فلسطين، حيث دأبت، منذ انطالقها في العام 2000، على تقديم 
أجيال جديدة من الفنانين الشباب الموهوبين والطموحين في بناء 

مسيرة فنية فاعلة محليًا وخارجيًا.

وقد اّتخذت مسابقة العام 2014 شكالً جديدًا، جاء بعد تأمل عميق في 
منجز دوراتها السبع الماضية، كجزء من عملية أشمل من التأمل في 
عمل برنامج الثقافة والفنون في مؤسسة عبد المحسن القطان، وذلك 

بإشراك عدد كبير من العاملين في المشهد الثقافي من أفراد، 
وأصحاب مبادرات، وممثلي مؤسسات.  فجاءت هذه الصيغة الجديدة 
للمسابقة التي اّتخذت معها شكل العملية المستمرة من التعلم 

وبناء القدرات والمشاركة والحوار، والتي قادتها في هذه الدورة 
الجديدة قيِّمة المسابقة فيفيانا كيكيا بعد تكليف المؤسسة لها 
بناء على المفهوم التقييمي الذي طرحته استجابة لثيمة قلنديا 

الدولي »األرشيف: حياة ومشاركة«، بحكم أن المسابقة قد باتت 
أحد مكونات برنامج قلنديا الدولي الذي تمثل مؤسسة عبد المحسن 

القطان أحد الشركاء المؤسِّسين والمنظمين له، إلى جانب ائتالف 
واسع من المؤسسات الفنية األخرى.

وقد حفل قلنديا الدولي في دورته الثانية بتقديم برنامج ثري من 
التدخالت الفنية، واللقاءات، والندوات، والعديد من الفعاليات 

التي امتدت على مدى ثالثة أسابيع على مساحات جغرافية واسعة من 
فلسطين التاريخية.  وقد جاء قلنديا الدولي، ومن ضمنه )اليايا( 

في سياق فلسطيني مثقل بما خلفه العدوان اإلسرائيلي على قطاع 
غزة من دمار ومآسٍ، وانسداد شديد في األفق السياسي، وفي غمرة 

ما تشهده المنطقة، وكثير من البلدان العربية من صراعات 
أيديولوجية ضيقة ومركبة، وانشطارات في أنسجتها االجتماعية 

والثقافية تفتت المتماسك، وتهدد المنجز الحضاري والثقافي لهذه 
البلدان، فارضة عليها أولويات طارئة، ما يكسب الفعل الثقافي، 

والسيما مثل الذي يمثله قلنديا الدولي، معاني جديدة، وأهمية 
غير مسبوقة تحمل العديد من الدالالت العميقة على المستويين 

الواقعي والرمزي.

إننا نشعر باعتزازنا بأننا جزء ممن يواصلون إيمانهم بأهمية 
الفعل الثقافي المبدع في اجتراح اقتراحات ملهمة للتغلب على 

ما يكتنف واقعنا من تفتت وتشرذم وانحسار لألمل.

ال يسعني في هذه المناسبة، إال تقديم جزيل الشكر لجميع من ساهم 
في تحقيق الدورة الثامنة من )اليايا(، والسيما قيِّمة المسابقة 
فيفيانا كيكيا، والفنانين المشاركين، وأعضاء لجان التحكيم، 
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وجميع المتحدثين من فنانين وقيِّمين ممن ساهموا في إثراء عملية 
المسابقة بما قدموه من ندوات ولقاءات.  وأشكر طاقم برنامج 

الثقافة والفنون على ما بذلوه من جهد يستحق كل التقدير، وكذلك 
جميع الزمالء في المؤسسة.  كما ال يفوتني أن أشكر كثيرًا بلدية 
رام هللا على تعاونها الدائم مع البرنامج، وتقديمها مبنى مسرحها 
البلدي قيد اإلنشاء، حيث تمكّنا من تحويل جزء منه إلى فضاء مثير 
لعرض أعمال المسابقة التسعة، ما أتاح للمسابقة، للمرة األولى 
منذ انطالقها، عرض جميع األعمال الفنية في فضاء واحد، ما شكل 
تجربة جديدة للجمهور الذي اعتاد أن يقوم بجولة بين فضاءات 

عرض متعددة في ظل غياب بنى تحتية جاهزة ومهنية.

وبهذه المناسبة، أود أن أشكر كل من ساهم في إنجاز هذا الكتاب، 
وال سيما السيدة نيكوال جري، التي شاركت في تحريره، وعالء خنجر 
الذي قام بتصميمه واإلشراف على طباعته، والزميلة نسرين نفاع 

التي أشرفت على علمية اإلنتاج، والزميلتين زينة زعرور وهيا نجا 
التين ساهمتا في إعداد وترجمة الكثير من مواده.

وأخيرًا أتمنى أن يشكل هذا الكتاب إضافة جديدة للمكتبة 
الفلسطينية، ولكل مهتم بالمشهد الثقافي والفني في فلسطين.

محمود أبو هشهش

مدير برنامج الثقافة والفنون
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مؤسسة عبد المحسن 
القطان

انطلقت مؤسسة عبد المحسن 
القطان في العام 1994، وتم 

تسجيلها في المملكة المتحدة 
كجمعية خيرية.  وتعمل منذ 

العام 199٨ في حقلي الثقافة 
والتربية، مع فئات مجتمعية 

متنوعة، والسيما األطفال 
والمعلمين والمبدعين الشباب، 

من خالل برامج تحفز التساؤل 
والبحث واإلبداع وإنتاج 

المعرفة.

يسعى مركز القطان للبحث 
والتطوير التربوي إلى رفع 

مستوى العملية التربوية 
والتعليمية في فلسطين، عبر 

العمل المباشر مع قطاع 
المعلمين، وتطوير معارفهم 

ومهاراتهم من أجل تحسين ظروف 
التعلم للطالب الفلسطيني 

ونُمّوه معرفيًا وتربويًا.

يقدم مركَز القطان للطفل في 
مدينة غزة أكثر من 120 ألف 

مادة مكتبية ومعلوماتية 
متنوعة، لتوفر للطفل ما 

يفتقر إليه البيت والمؤسسة 
التربوية التقليدية والمجتمع، 
من محفزاتِ المعرفة واالنفتاح 

على الثقافة اإلنسانية.  يقدم 
المركز خدماته مباشرة لـ 

15000 طفل من المشتركين فيه، 
إضافة إلى آالف آخرين من خالل 

برنامج الخدمة الممتدة.

يعمل برنامج الثقافة والفنون 
على توفير الدعم والتشجيع 
للمبدعين، السيما الطاقات 

الشابة منهم، في مختلف الحقول 
الفنية، من أجل بلورة 

طاقاتهم وتنمية مهاراتهم 
وخبراتهم وانطالقها إلى آفاق 

أوسع.  كما يسعى البرنامج 
إلى تعزيز التعاون الثقافي 

ما بين فلسطين والمنطقة 
العربية وباقي أنحاء العالم.  

وينضوي تحت هذا البرنامج 
وحدة الفنون واألدب التي تقدم 
دعمًا في مجال الفنون البصرية 

والفنون األدائية واألدب، ووحدة 
المرئي والمسموع التي أطلقت 
في نهاية العام 2009 »مشروع 
دعم اإلنتاج« بتمويل مشترك مع 

حكومة مملكة هولندا، إضافة 
إلى مشروع »صالت: روابط من خالل 
الفنون« الذي أطلقته المؤسسة 

بشراكة صندوق األمير كالوس 
)هولندا( في العام 2012 لدعم 

وتعزيز الحياة الثقافية في 
أوساط التجمعات الفلسطينية في 

لبنان.

وفي تشرين الثاني 200٨، تم 
افتتاح قاعة الموزاييك في 
لندن؛ وهي قاعة للمعارض 

والمحاضرات وورش العمل.  ويتم 
حاليًا العمل على إنشاء مبنى 
المؤسسة الجديد والدائم في 
رام هللا، الذي سيشمل مركزًا 
للنشاط الثقافي والفني 

والتربوي.

ومن أجل ضمان استقاللية 
المؤسسة وتقديم مستوى عاٍل من 
الخدمات، تقوم عائلة القطان 

بتوفير التمويل الالزم إلدارتها 
وتنفيذ برامجها.
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الرؤيا

مجتمع متنّور عادل حر ومتسامح، 
ذو حضور عالمي، يؤمن بالحوار، 

وينتج العلم والفن واألدب.

الرسالة

مؤسسة تنموّية مستقّلة غير 
ربحّية تعمل في حقلي الثقافة 

والتربية مع فئات مجتمعّية 
متنوعة، السيما األطفال 

والمعلمين والمبدعين الشباب، 
حيث

تهدف إلى تمكين اإلنسان 	 
المنفتح األفكار واآلفاق، 

للتغلب على تحديات الحرب 
والالعدالة، من أجل خلق 
مجتمع مزدهر وحيوي في 

فلسطين والعالم العربي؛ 

تتبع نهجًا تنمويًا تشاركيًا 	 
طويل المدى، عبر برامج 
تحفز التساؤل النقدي، 

والبحث، واإلبداع، وإنتاج 
المعرفة، وتشكل نموذجًا 
ملهمًا يتميز بالشفافية 

واإلتقان؛ 

تتبنى التنمية الثقافية 	 
والتعليمية أداًة أساسيًة 
للصمود، في مجتمع يعيش 

ظروفًا حادًة من عدم 
االستقرار السياسي والكوارث 

اإلنسانية.

القيم

تقدير اإلنسان والدفاع عن 
حقوقه وكرامته 

انطالقًا من اإلعالن العالمي 
لحقوق اإلنسان، الذي ينصُّ على 

أن الناس يولدون »أحرارًا 

متساوين في الكرامة والحقوق، 
وقد ُوِهبوا عقالً وضميرًا، وعليهم 

أن يعامل بعضهم بعضًا بروح 
اإلخاء«، فإن المؤسسة تعمل على 
تكامل التطور الذاتي للفرد مع 
خدمة اآلخرين، عبر تقديم خدمات 

عامة واسعة النطاق ورفيعة 
المستوى.

الحرية، التعددية، الحوار 
وإنتاج المعرفة

تؤمن المؤسسة بحق كل فرد 
في حرية التعبير والتفكير 

والمعتقد، وتتبنى هذه الحقوق 
في ثقافتها الداخلية، وفي 
ممارستها في حقلي الثقافة 

والتربية، حيث تعتمد 
مبدأ المشاركة في األفكار 

والممارسات كعنصر أساسي في 
إنتاج المعرفة والفكر الجديد.

تقدير قيمة العمل بروح 
الزمالة وتثمين اإلنتاج

تدرك المؤسسة أن تحقيق 
أهدافها يعتمد على مشاطرة 

الفئات التي تعمل معها 
لقيمة ومعنى وفاعلية العمل 
الذي تقوم به، وتسعى إلى 
أن يتم هذا العمل ضمن روح 

الزمالة والشراكة بين المؤسسة 
والعاملين فيها والفئات التي 

يتم العمل معها من أطفال، 
ومبدعين، ومعلمين.

الجرأة بالحق

تدرك المؤسسة أن السالم 
والمساواة واالزدهار المستدام 

يتطلب الجرأة بالحق، ورفع 
الصوت عاليًا دفاعًا عن 

المقموعين.
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قلنديا الدولي

قلنديا الدولي عبارة عن تظاهرة فنية، يتم تنظيمها كل عامين 
في المدن والقرى والبلدات على امتداد فلسطين، كإنتاجٍ مشتركٍ 
للترويج للثقافة المعاصرة في فلسطين محليًا ودوليًا على شكل 

برنامج فعاليات متعدد التخصصات، تعاوني في طبيعته، وطموح في 
مداه.  وهو محاولة لتجميع الطاقات والموارد وتكوين عالقات ضمن 

سياق جغرافية فلسطين المفككة، التي تشكل الواقع الذي يتطلب 
حلوالً مبتكرة للعمل بشكٍل جماعيٍّ، عوضًا عن العمل كمؤسسات منفردة.  

كما يقدم قلنديا الدولي الفرصة للفنانين والمبدعين إلنتاج 
أعمالهم وعرضها، ويحاول فتح قنوات تواصل وحوار مع المجتمع 
المحلي؛ من خالل برامج تخرج على النص، وتحاول تقديم مساحات 

أكثر انفتاحًا للنظر والتفاعل مع الفن والحياة.

تم تأسيس قلنديا الدولي في العام 2012 من ِقبل خمس مؤسسات تعمل 
في مجال الفنون البصرية والثقافة في فلسطين.  في نسخته األولى 

)2012(، ضم الحدث 7 مؤسسات محلية، وتوسَّع في النسخة الثانية 
ليشمل 13 مؤسسة.

وإضافًة إلى إنتاج األعمال الفنية؛ من معارض، وورش عمل، وحلقات 
نقاش، وجوالت ميدانية، تضم نشاطات قلنديا الدولي إطالق كتب، 

وعروضًا موسيقية.  ويشارك في قلنديا الدولي فنانون فلسطينيون، 
إضافة إلى فنانين من بلدان مختلفة، وتتم تغطية الحدث إعالميًا 

بصورة واسعة من الصحافة المحلية والدولية.  كما أّن جمهور 
قلنديا الدولي متنوع، إذ يضم في أغلبيته الحضور المحلي، 

لكنه، وعلى مدار النسختين السابقتين، استطاع أن يجذب الحضور 
الدولي، أيضًا.

جرى تنظيم معرض مسابقة الفنان الشاب 2014، ʹشهادت معلقة̒  في 
رام هللا، ضمن النسخة الثانية من قلنديا الدولي ،الذي اتخذ عنوان 
ʹاألرشيف: حياة ومشاركة̒ .  فقد وصل االهتمام باألرشيفات في القرن 

الحادي والعشرين، حدودًا غير مسبوقة، حيث أصابت عدوى األرشفة 
المؤسسات في أنحاء مختلفة من العالم.  إن االنشغال النقدي 

المتزايد باألرشفة كممارسة وغاية يلقي ضوءًا جديدًا على منطقة ال 
تزال مهملة.  فجأة، أصبحت األرشيفات مثيرة لالهتمام.  وحتى في 
فلسطين، فإن هذا اإلقرار بأهمية األرشفة وضرورتها الملحة، هو 

بالتأكيد أمر حديث العهد.

إن ميراث الفلسطينيين الثقيل من السلب واالقتالع، جعل، ولعقود 
طويلة، سؤال ما الذي تقوم األرشيفات بحفظه، ولمن تعود ملكيتها 

سؤاالً جوهريًا.  إن لعملية األرشفة دورًا أساسيًا لتلعبه في 
الصياغة الجمعية لماضي فلسطين وحاضرها، وتشكيل مستقبلها.  
وعليه اختار أن يكون قلنديا الدولي جزءًا من هذا السعي. حيث 
اقترح تشبيكًا مع األرشيفات في فلسطين بطريقة مبدعة ونقدية في 
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آن.  وسعى قلنديا الدولي، وبشكل مغاير، الستكشاف الطرائق التي 
من خاللها يتم تقديم األرشيفات، العامة والخاصة، على حد سواء، 

على أنها ممتلكات ومسؤولية أولئك الذين تحفظ هذه األرشيفات 
تاريخهم، واقترح نماذج جديدة للمشاركة والتشارك، كما سعى إلى 

جعل العمل مع األرشيفات في فلسطين فعالً تشاركيًا وبّناًء.

http://www.qalandiyainternational.org/
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مسابقة الفنَّان الشاب 
)اليايا(

جائزة حسن الحوراني

مسابقة الفنان الشاب هي إحدى مبادرات برنامج الثقافة والفنون 
في مؤسسة عبد المحسن القطان التي تهدف إلى دعم الفنانين 

الشباب، وتحفيزهم، ونشر أعمالهم وترويجها.  وقد أطلقت المؤسسة 
على جائزة المسابقة اسم حسن الحوراني، تكريمًا لهذا الفنان 

المبدع، الذي كان أحد الفنانين الفائزين بجوائز المسابقة في 
دورتها األولى في العام 2000، وذلك بعد وفاته بحادث غرق مأساوي 

في العام 2003.

كرَّست مسابقة الفنان الشاب نفسها كإحدى أهم الفعاليات في 
مجال الفنون البصرية في فلسطين، وأرست أساساتها المتينة في 
الحياة الثقافية والفنية الفلسطينية، حيث استمر البرنامج 

منذ العام 2000، بتنظيم هذه المسابقة كل عامين، بإشراف لجان 
تحكيم شملت فنانين وقيميِّين ونقادًا فنيين محليين وعالميين، 
كان من بينهم في السنوات الماضية مايكل أنجلو بوستيليتو، 

ومنى حاطوم، وكاترين ديفيد، وسليمان منصور، وحسين البرغوثي، 
وجاك برسكيان، وجين فيشر، وأملي جاسر، وراجي كوك، وكمال 

بالطة، وخيراردو موسكيرا، وسامية حلبي، وسعاد العامري، وسلوى 
مقدادي، وسمير سالمة، وعادلة العايدي، وتينا شيرويل، وخليل 

رباح، وأكوي إنفيزور، وساشا كرادوك، ونيكوال جري، وشريف واكد، 
وخالد حوراني، وإبراهيم المزّين ... وغيرهم.

ولكون مؤسسة عبد المحسن القطان إحدى الجهات المؤسِّسة والمنظمة 
لقلنديا الدولي، فقد أصبحت المسابقة تجري في إطار قلنديا 
الدولي، وعليه، قامت المؤسسة في العام 2014 بجعل المسابقة 

فعالية مقيمة تدور على ثيمة محددة، يتم اشتقاقها من الثيمة 
العامة لقلنديا الدولي، ولذلك أخذت المؤسسة تقوم بتكليف قّيم 

للمسابقة بحيث يعمل على تطوير معالجته الخاصة للثيمة األساسية 
لقلنديا الدولي.

بناء على ذلك، يعلن البرنامج عن بدء استقباله لمقترحات 
مشاريع فنية في أي مجال من مجاالت الفنون البصرية، بما في 
ذلك الرسم، والنحت، والتصوير الفوتوغرافي، وفن الفيديو، 
والتركيب متعدد المواد والتقنيات، وفن األداء ... وغيرها، 

يتقدم بها فنانون شباب تتراوح أعمارهم ما بين 22 و30 عامًا، 
شريطة أن يكون المتقدم فلسطيني األم أو األب، بغض النظر عن 
مكان اإلقامة )وابتداًء من العام 200٨، اتخذت المؤسسة قرارًا 
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بإتاحة المجال أمام مشاركة فنانين من الجوالن السوري المحتل 
في هذه المسابقة(، وأن يلبي عددًا من المعايير المتعلقة بحجم 

العمل الفني، وتنوعه، وأصالته، ويجب أن يكون العمل الذي ينوي 
المشارك التقدم به للمسابقة قد أعد خصيصًا لذلك.

ويعطى أفضل عشرة مرشحين أو مشاريع يقع االختيار عليهم من لجنة 
التحكيم، فترة تصل إلى ستة أشهر إلعداد أعمالهم وتقديمها 

للمرحلة النهائية من المسابقة.  ويقدم البرنامج لكل واحد من 
المشاريع العشرة جائزة مقدارها 1000 دوالر تقديرًا من البرنامج 

لوصوله إلى المرحلة النهائية، وللمساعدة في تغطية تكاليف 
إنتاج العمل.  ويتوج هذا اإلعداد في معرض يدوم ثالثة أسابيع، 

يضم األعمال المتنافسة في المرحلة النهائية للمسابقة، وذلك في 
األماكن التي يحددها قّيم أو قّيمة المسابقة، وفي سياق برنامج 

قلنديا الدولي.  ويتم التئام لجنة التحكيم مجددًا لمشاهدة 
المعرض، وتقييم األعمال الفنية، وااللتقاء بالفنانين المشاركين، 

واّتخاذ قرار بشأن األعمال الفائزة.  ويحصل الفائزون على 
المراتب األولى والثانية والثالثة على جوائز نقدية قيمتها 

12000 دوالر.

وتشكل هذه المسابقة بداية لعالقة طويلة األمد مع الفنانين 
المشاركين، حيث تقوم المؤسسة بنشر المشروعات المشاركة في 
المرحلة النهائية للمسابقة؛ سواء عن طريق إصدارها في كتاب 

خاص، أو كتالوج، أو غير ذلك.  كما تعمل على تمكين الفنانين من 
المشاركة في برامج إقامات فنية في الخارج، وتقدم لهم أشكاالً 

متعددة من الدعم لعرض أعمالهم الفنية محليًا ودوليًا، وال سيما 
في قاعات الموزاييك في لندن.
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»كمجموعة قواعد ُتعرِّف أحداث خطاب ما، 
يقع األرشيف بين اللغة -كنظام لبناء جمل 

ممكنة تتعلق بإمكانات التحدث- وبين 
المتن الذي يوّحد مجموعة ما قد قيل، 

األشياء التي تم فعالً نطقها أو كتابتها.  
لهذا، فإن األرشيف هو كتلة غير الداللي 

المنقوشة في كل خطاب ذي معنى كدالة 
لإلعالن عنه؛ إنه هامش الظالم الذي يلف كل 

فعل خطاب ملموس ويحدده.  فبين ذاكرة 
التقاليد المستحِوذة، التي تعرف فقط ما 

تم قوله، وبين طيش النسيان المبالغ فيه، 
الذي يكترث فقط لما لم يتم قوله، فإن 
األرشيف هو الذي لم ُيَقل مما يمكن قوله، 

منقوش في كل شيء قيل بفضيله كونه قد 
أعلن عنه؛ إنه شظية ذاكرة دائمًا يتم 

نسيانها في فعل قول ’أنا‘«.

)1989( »The Archive and Testimony« جورجيو أجامبو، من
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ʹشهادات معّلقة̒ 
فيفيانا كيكيا

يرّكز معرض شهادات معلقة على مسألة استخدام الفنانين للتأريخ 
الذاتي من خالل منهجية أرشيفية.  ُيؤسس هذا المقترح إلنشاء 

مشروع طويل المدى ومعرض ختامي بناًء على المشاركة الفاعلة ما 
بين الفنانين وقيِّمة المعرض،  سينتج عنه مختبر مفتوح لألرشيف، 
يرتكز على فهم استرجاعي الستخدام األرشيف في الفن المعاصر، من 

التسعينيات حتى هذه اللحظة، كأداة لخلق التاريخ.  اشتملت 
عملية المسابقة على ديناميكية األرشيف: من خالل النظر إلى 

 )Curatorial Development( الوراء واألمام في التطور التنظيمي
واإلبداع الفني والتكوين النهائي للمشروع.

التأريخ الذاتي هو إستراتيجية يفرضها الفنانون إلدارة تاريخهم 
في األوضاع التي ال تقوم فيها المؤسسات بكتابة التاريخ وتحليله.  

إنها الوسيلة التي يتخذها الفنانون من أجل تولي المسؤولية، 
والسيطرة بشكل شخصيّ على الرواية في سياقهم هم.  تستند الفكرة 

إلى حقيقة أنه يتم االستمرار في نسيان واستبعاد أو حتى منع 
الكثير من الروايات المختلفة على يد أولئك المنخرطين في فعل 

كتابة التاريخ.  حتى مع افتراض حدود البعد الذاتي في فعل 
الكتابة والتاريخ واألرشفة، فإنه يمكن أن تكون لهذا العمل 

أهمية كبيرة في إعادة تقديم الحلقات المفقودة من الصورة التي 
ستظل مجزأة طالما بقيت تلك الحلقات ناقصة.

لقد استلهمت فكرة هذا المفهوم من معرض القيِّمة زدنكا بادوفيناس 
في »مودرنا جاليريا« في ليوبليانا في العام 2006 تحت عنوان 
ʼتواريخ متقطعة̔  )Interrupted Histories(.  ُعرضت ضمن هذا 

المعرض مشاريع فنية لسبعة وعشرين فنانًا وجماعات فنية، كما قدم 
المعرض هذه األعمال كأدوات لطرق واقتراحات جديدة لتأريخ الفن.  

يعتبر هذا المعرض مثاالً لعالقة جديدة ما بين الفن وتاريخه، 
تخلق بالتالي وظيفة جديدة للفن بما يشمله من بحث عن أجوبة في 

 canonised( المقام األول ضمن مساحات خارج تاريخ الفن المصنف
history(، وهي تلك المساحات/الفضاءات التي ُتطِلق عليها زدنكا 
بادوفيناس اسم ʹفضاءات التواريخ المتقطعة̒ ، وهذا ما يدعى في 

هذا المشروع باسم ʹشهادات معّلقة̒ .

يّتبع ʹشهادات معلقة̒  األسئلة ذاتها التي تم طرحها خالل معرض    
ʹتواريخ متقطعة̒ : ما هي تبعات غياب التأريخ المنّظم في 

المساحات خارج العالم الغربي أو على هوامشه؟ ما نوع األساليب 
المطلوبة لتسريع عمليات التأريخ هذه؟
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إن نقطة البداية لدى القيِّمة نفسها مرتبطة بالنهج التنظيمي 
 ،)Archival curatorship approach( المستند إلى األرشيف

والمستوحى مما عرَّفته باربرا فاندرلندن بـ ʹسنوات المختبر̒  
لعمل القيِّم، التي من خاللها يتم تنظيم معارض تشير بشكل صريح 

إلى معارض سابقة.  ʹشهادات معّلقة̒  مشروع يشير بشكل صريح لمعرض 
ʹتواريخ متقطعة̒ ، ويسعى إلى توسيعه بمساهمة كلٍّ من الفنانين 

والقيِّمة، وسيكون عبارة عن معرض ينطلق من أرضية المشروع – 
. )process based project(العملية

ففي سياق هذه العملية، ناقش الفنانون مقترحاتهم على حدة مع 
القّيمة أوالً، ومن ثم بشكل جماعي مع بقية الفنانين المشاركين.  

وبالتوازي مع ذلك، تم تزويد الفنانين بمعلومات حول مجموعة 
من المشاريع الفنية األرشيفية المختلفة، من مناطق جيوسياسية 
مختلفة.  حيث وفرت هذه المعلومات للفنانين فهمًا أفضل لمختلف 

المنهجيات المستخدمة في جميع أنحاء العالم، لتناول فكرة 
المساهمة في البناء التاريخي، وبالتالي التغييرات المتالحقة 
عليه.   استكشف الفنانون والقيِّمة سويًا أمثلة سابقة لمعارض 

وأعمال فنية ذات عالقة بمفهوم التأريخ الذاتي والتكوين األرشيفي 
كنقطة انطالق لـ ʹالمختبر̒  الذي سوف يعملون على إنشائه الحقًا.

يتيح هذا المشروع-العملية الفرصة للربط ما بين األسئلة 
واالهتمامات الحالية في فلسطين وبين أعمال الفنانين، ويعطى 
الفنانين المشاركين فهمًا أفضل لألسئلة واالهتمامات الدولية 

األوسع.  وعلى الرغم من االختالف في السياقات المحددة، فإن نية 
الفنانين في خلق أعمال فنية أرشيفية، تمتلك الدافع ذاته.  

حتى لو لم يتم التصريح علنًا بأن إطار هذه األعمال الفنية 
هو األرشيف، فإن مفهوم مراجعة التاريخ من خالل جمع الوثائق 
ودراستها، وإعادة قراءتها، يستخدم كوسيلة إلعادة اختبار 

التاريخ.

يهدف الفنانون في هذا المشروع الى خلق تجربة للجمهور عن 
التاريخ المنسي من خالل تجربة مرئية مشتركة. هذا النوع من 

تبادل المعرفة يعزز االتصال مع المناطق المهمشة باإلضافة إلى 
تشكيل فرصة لتلقي االهتمام داخل منظومة الفن المعاصر. 
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Go to Meeting

محاضرات عبر اإلنترنت، 
أيار- تموز 2014

تمت صياغة ʼشهادات معلقة̒  كمختبر مفتوح، وكجزء منه قامت قيِّمة 
ʼاليايا̒  بتطوير وتنظيم برنامج تعلم عبر اإلنترنت.  وقد انخرط 
فنانو ʼاليايا̔  بعدد من اللقاءات عبر اإلنترنت، التي تعلموا من 
خاللها عن اإلطار المفهومي للمشروع، وتبادلوا األفكار وتشاركوها 
مع محاضرين وفنانين وعاملين في الحقل الفني من بلدان مختلفة 

حول العالم، كان من بينهم الفنانون أورييل أورلو، ورانيا 
بيللو، وهرير سركيسيان، وأمينة مينيا، وقيِّمتا المعارض زدنكا 

بادوفيناس، وفيريشتي موسافي. 

26 أيار، 2014

تحدث أورييل أورلو في محاضرته 
عن استراتيجيات فنية مختلفة 
متعلقة باألرشيف، وركز على 

مادية األرشيف والوثيقة، 
واألرشيفات الكامنة المتضمنة في 

المشاهد الطبيعية والعمارة، 
وممارسات إعادة الخلط بينها.  

كما قدم أسلوبه الخاص في 
التعامل مع األرشيف، الذي 

استخدمه في أعماله الفنية 
األخيـرة، ومن ضمنهـا مشــروع 

ʼفيلم غير منتج̒  )2013/2012(، 
الذي تم تطويره في فلسطين.

14 حزيران، 2014

كانت ورشة العمل التي قدمتها 
رانيا بيللو عبر اإلنترنت     

ʼكتابة قصة عبر المصنوعات 
اليدوية̒ ، مستندة إلى قصة/

رواية بناها الفنانون المشاركون 
اليايا̒ . وحفزت هذه القصة  في̓ 

مجموعة من  ʼالموروثات̒  
الموجودة داخل صندوق خشبي 
قديم، كان من الممكن أن 

يحتوي على بعض الصور القديمة، 
وبطاقات بريدية أو صحيفة، 
وتذكار من بلد أجنبي، وصور 

إجازة، وفنجان قديم، ودمية دب 
قديمة، ولعبة أو لغز تركيبي 

قديم، وميداليات، وكتاب قديم، 
ومالبس أطفال و/أو رمز ديني.  

وّلدت هذه الورشة تصادمات 
استثنائية معقدة؛ تصادمات بين 

الفنانين المشاركين الذين 
كانوا يستخدمون موادَّ من حياتهم 
الشخصية ويوظفونها في الورشة، 

 Mnemonic تصادمات مع مسرحية
 ،Theatre de Complicite لـ
وبين قصص الحياة المحيطة 
بنا.  اصطدمت شظايا القصص 
التي جمعناها بعضها ببعض 
خالل الورشة وعبر اإلنترنت؛ 
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تتأمل وتعاد وتدور تمامًا 
كفعل الذاكرة نفسها.  كانت 

وظيفتنا إعادة التذكُّر، إلعادة 
جمع أرشيف لخريطة الذاكرة 

الفوضوية، كفعل تخيلي.  إعادة 
تعديل على الوقت، بحيث يتم 
قلب التسلسل الزمني، ويبدو 

الماضي أقرب من الحاضر.

17 حزيران، 2014

ركزت محاضرة هرير سركيسيان 
على أعماله وعلى استخدام 

التصوير.  بالنسبة لسركيسيان، 
التصوير هو وسيط للتحقق من 

مدى )ال( ظهور موضوع ما، أوالً 
في الطريقة التي يمثل بها هذا 
الموضوع نفسه أمام المشاهد، 

وبالتالي بالطريقة التي يضيف 
بها شيئًا إلى الموضوع أو يجبُّ 
شيئًا منه بعد أن تم تصويره.  
يستخدم التصوير كأداة للبحث 
عن أدلة أو إجابات موجودة 
في مخيلتنا، يخاطب قضايا 

تاريخية، ودينية، واجتماعية 
مرتبطة بخلفيته الشخصية، 

ويبحث في المكونات الخفية في 
هذه القصص؛ مستحضرًا التوتر 
الذي ينشأ بين ما هو مدرك، 

وما هو غير مدرك، إلى المستوى 
البصري، لمواجهة المشاهد 

بالسؤال: ما هو غير المرئي في 
المرئي؟

22 حزيران، 2014

تحدثت الفنانة الجزائرية 
أمينة مينيا عن عملها 

واستخدام العمارة والمدينة 
كطريقة لصناعة التاريخ، 

حيث تعمل أمينة على قضايا 
تدور حول الفضاء العام، 

ومشهد المدينة، والسياسات 
المدينية.  تدريجيًا، وسعت 
بحثها من القضايا التراثية 

إلى السياسية والمابعد 
كولونيالية.  إن انشغالها 

األساسي ينصب حول كيفية إعادة 
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صياغة واسترداد المناطق 
والمساحات من خالل تكليفات 

عامة.  وبسبب الصعوبات التي 
واجهتها أثناء عملها في 

الفضاء العام، اضطرت إلى 
إيجاد طرق جديدة لتناول 

الموضوع.

30 حزيران، 2014

لقد كان لنا الشرف باستضافة 
زدنكا بادوفيناس كواحدة من 
محاضري ʼاليايا̒  2014 عبر 
اإلنترنت.  إن مصدر اإللهام 
لـ ʼاليايا̒  2014 يكمن في 

معرٍض كانت زدينكا بادوفيناس 
 Moderna Galeria قيِّمة له في

في ليوبليانا في 2006 تحت 
عنوان ʼتواريخ متقطعة̒ .  قدم 

المعرض مشاريع فنية لسبعة 
وعشرين فنانًا ومجموعة فنية، 
إضافة إلى توفير هذه األعمال 

كأدوات لعمليات جديدة في 
الفن التأريخي.  لقد كان 

المعرض مثاالً لعالقة جديدة ما 
بين الفن وتاريخه، األمر الذي 
بدوره يخلق وظيفة جديدة للفن 
بطريقة ينخرط فيها بالبحث عن 

أجوبة في مساحات خارج التاريخ 
المصنف؛ مساحات تسميها 

بادوفيناس ʼمساحات التواريخ 
المتقطعة̒  التي تمت تسميتها 

في ʼاليايا̒  2014 بـ ʼشهادات 
معّلقة̒ .

“يعود التأريخ الذاتي إلى 
أي نظام غير رسمي للتأريخ 

تتم ممارسته من قبل الفنانين 
الذين، وبسبب غياب تاريخ 

جماعي مناسب، اضطروا للبحث 
عن سياقاتهم التاريخية أو 

التأويلية الخاصة.  في أجزاء 
كثيرة من العالم غير الغربي، 

مثل أوروبا الشرقية خالل 
الحقبة االشتراكية وحتى بعد 

ذلك، فإن المؤسسات التي كان 
من المفترض أن تقوم بتنظيم فن 
الطالئعية الجديد، إما أنها لم 

تكن موجودة، وإما أنها أخذت 
موقفًا رافضًا من هذا الفن.  

ونتيجة لذلك، أجبر الفنانون 
على أرشفة الوثائق المتعلقة 
بأعمالهم الفنية، أو أعمال 

اآلخرين الفنية، أو حركات 
فنية أوسع، إضافة إلى ظروف 

اإلنتاج.” )بادوفيناس(
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3 تموز، 2014

تطرقت القيِّمة اإليرانية 
فيريشتي موسافي في محاضرتها 

عبر اإلنترنت، إلى التساؤل حول 
العالقة ما بين األرشيف وصناعة 

التاريخ من خالل التفكير 
باألرشيف واحتمالية كونه محركًا 
للحوار.  ومن خالل التفكير في 
هذا اإلطار، تنبأت بممكنات و  

ʼغير ممكنات̒ العمل مع األرشيف.  
كيف يمكن التفكير باألرشيف 

كاحتمالية تعبير لتحديد ما 

يمكن قوله وما ال يمكن قوله؟ 
كيف يمكن التفكير باألرشيف 

كشكل من أشكال المعرفة أكثر 
من كونه مصدرًا للمعرفة؟
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األرشيفات
أورييل أورلو

ما أهو أصل مفهوم األرشيف؟	 

ــث 	  ــم، حي ــكان الحك ــكام وم ــز: الح ــت آرخون بي
يتــم حفــظ الوثائــق.

ــق 	  ــالك وثائ ــوة؛ امت ــع الق ــرة م ــة مباش عالق
)الحكم(/عــرش الحكــم.

التحكم باألرشيف	 

مــن المســؤول عــن األرشــيف؟ مــن الــذي يســتطيع 	 
الوصــول إلــى األرشــيف؟ مــا الــذي يؤرشَــف؟ وما 

الــذي ال يؤرشــف؟

التحكم في مستقبل التاريخ.	 

جدلية التخزين واالسترجاع.	 

تنظيــم األرشــيف: أيديولوجيــات التصنيــف، 	 
مــا هــو النظــام المتبــع؟ مــا هــي الكلمــات 

ــق؟ ــف الوثائ ــف تصن ــة؟ كي المفتاحي

دور الوثيقة	 

التأويل.	 

السرد.	 

السياق.	 

الفنانون واألرشيفات

تســارع تدفــق المعلومــات، وســائل اإلعــالم، الصــور- 	 
ــاظ  ــتحالة االحتف ــياء، اس ــن األش ــة م ــال متنامي جب

بــكل شــيء؛ إحســاس متنــاٍم باالختفــاء.

أين يذهب كل ذلك؟	 

ما الذي يضيع؟	 

الرغبــة فــي اإلمســاك باألشــياء قبــل ضياعهــا؛ 	 
حنيــن إلــى الماضــي؛ اهتمــام بالذكريــات 

ــة. ــة والجمعي الفردي
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الفنانون والتعامل مع األرشيف	 

صناعــة األرشــيفات: الفنانون/الجامعــون الذيــن 	 
يحاكــون العمليــة التذكريــة ويصنعون أرشــيفات 
متخيلــة، أو الذيــن يجمعــون مصــادر وثائقيــة 

ويكّونــون مجموعــات وتصنيفــات جديــدة.

الفنانون/المؤرخــون 	  األرشــيفات:  اســتخدام 
الذيــن يســتخدمون أرشــيفات موجودة، يســتخرجون 
الوثائق-قصــص، صــور، أصــوات– ويوظفونهــا فــي 

ــم. أعماله

التفكيــر فــي األرشــيفات: الفنانــون كمــا 	 
يحاولــون   )meta-archivists( وراء-مؤرشــفين
ــد  ــم ق ــع أنه ــفة؛ م ــروف األرش ــي ظ ــل ف التأم
يبنــون أرشــيفات جديــدة أو يبحثــون فــي 
ــدف  ــل يه ــالً، إال أن العم ــودة أص ــيفات موج أرش
إلــى اســتجواب ميكانيكيــات األرشــفة، األســئلة 

ــاوف. والمخ

بعض إشكاليات األرشيف واستراتيجياته

ــيف 	  ــود األرش ــكان وج ــد م ــرة: تحدي ــادة والذاك الم
مــا وراء الوثيقــة أو الســجل، علــى الجانــب المهمل 
مــن األرشــيف نفســه.  وكنتيجــة لذلــك، يصبح األرشــيف 

نفســه وثيقــة.

ــيف؟ 	  ــا األرش ــي ينتجه ــة الت ــوع المعرف ــا ن م
ــا؟ ــتطيع قراءته ــف نس وكي

ومــع تزايــد تجريــد األرشــيف مــن ماديتــه مــن 	 
ــادة  ــة إلع ــاك حاج ــه، هن ــة رقمنت ــالل عملي خ
ــيفات. ــذه األرش ــة له ــف المادي ــاط الضع ــم نق تقيي

الوثيقــة ليســت شــاهدًا أصليــًا فقــط، بــل هــي، 	 
وبشــكل أهــم، تحمــل نقشــًا محتمــالً ألمــور أبعــد 
مــن المعلومــات التــي تتضمنهــا؛ فهــي قــد تكون 
رســالة ماديــة تحتــاج دائمــًا إلــى فــك رموزهــا 
ــتطيع  ــي ال نس ــي الت ــض المعان ــد، بع ــن جدي م
تحويلهــا إلــى توأمهــا الرقمــي، ألنهــا مربوطة 
بالحضــور التاريخــي للوثيقــة، وليســت مقتصــرة 
ــذي  ــي ال ــى الماض ــول إل ــة الوص ــى إمكاني عل

تحملــه. )والتــر بنجاميــن(

ــيف 	  ــة واألرش ــة للوثيق ــة المادي ــرد الحقيق مج
تربطهمــا بآنيــة التاريخ؛ تخبرنــا أن التاريخ 
ــًا  ــس اهتمام ــر، ولي ــي الحاض ــغال ف ــو انش ه

ــي. بالماض
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 كتــب دريــدا فــي كتــاب حمــى األرشــيف 	 
ــى  ــق عل ــاج الوثائ )Archive Fever(: »تحت
الفــور لحراســة وموَقعــة فــي آن واحــد.  
وبالتالــي، فــي هــذا التوطيــن، وفــي هــذه 
اإلقامــة اإلجباريــة، يحــدث األرشــيف«. جــاك 
Archive Fever، ترجمــة: أريــك  دريــدا. 
منشــورات  ولنــدن:  )شــيكاغو  برينوفيتــس 

جامعــة شــيكاغو، 1995(، صفحــة 2.

األرشــيفات الكامنــة: خــالل البحــث عمــا هو أرشــيفي، 	 
ــق  ــع الوثائ ــًا، م ــيف خلف ــرك األرش ــب ت ــا يج ربم
ــذا  ــي ه ــدًا ف ــرى، بعي ــن أخ ــي أماك ــودة ف الموج

ــم. العال

األرشيفات المضمنة.	 

المشهد الطبيعي والمباني كأرشيفات.	 

الممارسات كأرشيفات.	 

وضحــت هــذه األرشــيفات المضمنة في فهــرس والتر 	 
ــير  ــث تش ــه، حي ــن قراءت ــا يمك ــن لم بنجامي
إلــى المســتقبل –حاضرنــا– الــذي يصبــح قابــالً 
للتعــرف عليــه: »الفهــرس التاريخــي للصــور ال 
يقــول ببســاطة إنهــا تعــود إلــى زمــن محــدد، 
إنــه يقــول قبل كل شــيء، إنهــا جميعهــا أصبحت 
ــر  ــدد.  كل حاض ــت مح ــي وق ــراءة ف ــًة للق قابل
هــو محــدد بتلــك الصــور المتزامنــة معــه: كل 
آن هــو اآلن الــذي يخــص قابليــة تعــرف محــددة« 
 .]das Jetzt einer bestimmten Erkennbarkeit[
)والتــر بنجاميــن. األعمــال الكاملــة، الطبعــة 
األولــى، فرانكفــورت: Suhrkamp، صفحــة8 - 775(.

ــى 	  ــارها إل ــع مس ــن تتب ــة يمك ــط: حرك ــادة الخل إع
األرشــيف، ليــس كنظــام مغلــق، بــل كشــبكة مفتوحــة 
ــي  ــفة الت ــر المؤرش ــفة وغي ــق المؤرش ــن الوثائ م
ــاء  ــم البن ــاءلة مفاهي ــا لمس ــادة خلطه ــن إع يمك

ــة. والحقيق

إنتاج روايات غير خطية.	 

أنظمة تصويرية مفتوحة.	 

خليط جديد من الوثائق.	 
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ʼحول التأريخ الذاتي، 
والروايات المخفية/
المرئية، والخيال 

...وقصص/تواريخ أخرى̒ 

جلسة حوار مع مايكل راكوفيتز، 
وُأورييل أورلو، وكارولينا 

ريتو )بإدارة فيفيانا كيكيا(، 
ضمن لقاءات قلنديا في مركز 
بلدية البيرة الثقافي، 28 
تشرين األول 2014 في إطار 

فعاليات قلنديا الدولي 
الثاني.

شكلت هذه الجلسة أول 
فعالية عامة ضمن برنامج 

مسابقة الفنان الشاب 2014، 
الذي اشتمل على سلسلة من 

المحاضرات وورش العمل، وقد 
اطلــع الجمهور خاللها على 

العملية والمفاهيم المؤسســة 
شــهادات معلقة̒ . وعّلق  لمعرض̓ 
المتحدثون الثالثة على األعمال 
الفنية لمتسابقي ʼاليايا̒ ، 

من خالل طرح أعمالهم وأفكارهم 
الخاصة ونقاشها.
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from the “On Self-historicisation, (In)visible Narratives, Imagination… and Other (Hi)stories”  panel during the Qalandiya 

Encounters symposium in Al Bireh Municipality Cultural Center. (photo: Khaled Fanni)

من جلسة حوار »حول التأريخ الذايت، والروايات املخفية/املرئية، والخيال... وقصص/تواريخ أخرى« ضمن لقاءات قلنديا يف مركز بلدية البرية الثقايف 

(تصوير: خالد فني)
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قبل/أمام األرشيف1
)Before the Archive(

كارولينا ريتو

سوف أتحدث عن ʼاألرشيف̒ .  
األرشيف̒   ليس األرشيفات، بل̓ 

بالمفرد.  هذا يعني أنني ال 
أريد التحدث عّما تسمح به 

األرشيفات، أو ما تفعله أو 
تصنعه؛ بل كيف يتم إضفاء 

الشرعية على األرشيفات 
ومأسستها.  فأنا ال أتساءل عن 

كيفية مراكمة األرشيفات وحفظها 
لألشياء والسجالت التاريخية، 
بل أتساءل عن قوانين تكوين 

األرشيفات.

ولهذا السبب، كان عنوان هذا 
الحديث ʼقبل/أمام̒  األرشيف.  

كلمة ʼقبل/أمام̒  تدل على 
حركتين. فمن جهة، على العالقة 

الزمنية مع األرشيف، ومن 
جهة أخرى، تشير إلى البعد 

المكاني، وهذا يعني أن تكون 
في الحضور المادي لألرشيف.

ولكن الستكمال اقتراحي، أريد 
البدء بـ ʼمن أين أتيت؟̒ ، 

ليس بمعنى الموقع الجغرافي، 
ʼهنا̒  أو ʼهناك̒ .  أريد 

البدء بــ من أين أتيت من 
حيث األرشيف.  وهكذا، فمن ذلك 

األرشيف –بدايتي- أريد أن 
أسأل: ماذا يعني هذا من منطلق 

حديثنا؟ ما أريد قوله هنا، 
أن المرء ال يستطيع الكالم دون 
استخدام أرشيف ما.  وبطريقة 

ما، ال أستطيع أن أسأل »ما هو 
األرشيف«، اذا لم أضع نفسي ضمن 

أرشيف أساسي آخر، وهي اللغة 
التي يتم التحدث بها اآلن – 

هذه اللغة: اإلنجليزية.  اللغة 
اإلنجليزية هي أحد األرشيفات 

التي أتحدث منها في هذه 
اللحظة.

ولكن بالعودة إلى السؤال: 
»ماذا نعني عندما نقول 

أرشيف؟«.

أفكر مباشرة بنموذجين: مراكمة 
السجالت التاريخية؛ مادية كانت 

أم فهرسية.  مثالً، نستطيع 
التفكير بأرشيف سجالت المواليد 

والوفيات؛ أو مجموعة بيانات 
رقمية محفوظة في أماكن آمنة.  

النموذج اآلخر يمكن أن يكون 
المساحة الفيزيائية التي توجد 

فيها األرشيفات، ومن أشهرها 
المكتبات، والمتاحف، ... الخ.

إضافة إلى ذلك، إذا نظرنا 
سريعًا إلى ويكيبيديا –وهو 
من أكثر األرشيفات زيارة– 

يستطيع المرء أن يقرأ: »تحتوي 
األرشيفات على وثائق رئيسية 
تمت مراكمتها على مدى حياة 

شخص أو مؤسسة ما، وتم االحتفاظ 
بها إلظهار دور ذلك الفرد أو 

تلك المؤسسة.  يفهم المؤرشفون 

1  كتب نص ʼقبل/أمام األرشيف̒  في البداية كمحاضرة عقدت في تشرين 
األول 2014 ضمن حلقة نقاش تحت عنوان ʼحول التأريخ الذاتي، والروايات 

المخفية/المرئية، والخيال، وقصص/تواريخ أخرى̒  في لقاءات قلنديا 
الدولي في رام هللا.  وتم تعديله فيما بعد ليصبح ورقة مكتوبة.  ال تزال 

هذه النسخة تحتفظ بشكل النص المكتوب لتلك المحاضرة.
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والمؤرخون األرشيفات، بشكل 
عام، على أنها سجالت تم 

إنتاجها بشكل طبيعي وضروري، 
كنتاج للنشاطات القانونية، 

أو التجارية، أو اإلدارية، أو 
االجتماعية.

وبشكل عام، تتكون األرشيفات 
من سجالت اختيرت ليتم حفظها 

بشكل دائم أو طويل األمد، بناء 
على أهميتها الثقافية أو 

التاريخية المستمرة.  عادة 
ما تكون السجالت األرشيفية غير 
منشورة، وتقريبًا دائمًا فريدة 
من نوعها، وثمينة، وذات مغزى.

أود التأكيد هنا على بشكل 
طبيعي وضروري التي تتضمن قيمة 

أصيلة وطبيعية لهذه السجالت، 
وكأنها تشكلت لتكون مهمة 

بذاتها.  وجانب مهم آخر هو 
استخدام مصطلح ذات مغزى، الذي 

يستطيع المرء التساؤل حوله: 
ذات مغزى بالنسبة لمن؟

لذلك، فاألرشيف هو ليس فقط 
مجموع النصوص التي تستند 

إليها الثقافة، وال مؤسساتها، 
ولكن هو القيمة التي أنتجت 

حوله لكونه طبيعيًا، وضروريًا، 
وذا مغزى.  وبكلمات أخرى، 
فإن الخطاب والتفسير الذي 

أنتجه المؤرشفون والمؤرخون، 
والذي يتعامل مع األرشيف،        
يهدف إلى تأويل معنى تجميع   
ʼاألشياء̒ .  يحتاج األرشيف إلى 

عملية تأويل وشرعنة تتعدى 
موجوداته المادية.  ألن األشياء 
ال تتكلم عن نفسها.  إنها ليست 

ذات معنى بحد ذاتها، ولكن 
تصبح كذلك فقط عندما تتم 

شرعنتها بالمنطق المؤسساتي 
والبنى القّيمية.

تتشكل قيمة الشيء من خالل 
مجموعة من أنظمة التفسير التي 

تتضمن بنية السلطة التي تعطي 
المعنى لشيء على حساب آخر.  
ففي نهاية المطاف، هي ليست 
قيمة تجاوزية.  قيمة الشيء 
هي التي تتيح له الحديث من 
خالل خبرة المتخصص، إن كان 

عالم جغرافيا، أو مؤرخًا، أو 
مؤرشفًا، أو سياسيًا.  األرشيفات 

لها وظيفة معرفية، كما 
لديها وظيفة تجريبية.  وهذا 

يعني أنها ال تقتصر على جمع        
ʼاألشياء̒  ومراكمتها، وعلى 
أساسها يمكن بناء المعرفة؛ 
إنما هي تقدم أيضًا أشياء 

غير ذات مغزى، وتضبط الطرق 
الكثيرة التي يمكن من خاللها 

صياغة المعرفة.

وفقًا لفوكو، في كتاب 
أركيولوجيا المعرفة 

Archeology of Knowledge، فإن 
ʼاألرشيف̒  ليس تراكمًا ألشياء، 

بل هو القانون الذي يسمح 
لمقوالت معينة أن تصبح مسموعة 

وذات أهمية.  كما يناقش أن 
»األرشيف ال يحمل ثقل التقاليد، 

وهو ليس مكتبة المكتبات، بل 
هو مجموعة أحكام الممارسة 
التي تمكن المقوالت في آن 
واحد من الصمود، والخضوع 

إلى تعديالت منتظمة.  األرشيف 
هو الشيء اإليجابي الذي يسمح 

للمقوالت بأن تتشكل كأحداث أو 
أشياء«.2

بكلمات أخرى، ما أراد فوكو 
تسليط الضوء عليه يتجاوز كون 

األرشيف تراكمًا لألشياء، إلى 
كونه قبل كل شيء، قانون ما 

يمكن قوله ورؤيته، وهو النظام 
الذي يحكم مظهر المقوالت 

  M. Foucault, 2002  2
 ]1969[, The Archaeology of

 Knowledge, London & New York:
Routledge Classics.
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كأحداث فريدة.  هو الجهاز 
الذي يجعل المرء يفهم وينظم 
المرئي، والمسموع، والمحكي.

أريد أن أتوقف قليالً هنا ألعطي 
مثاالً على ما أحاول طرحه.

األحداث ليست ذات معنى بحد 
ذاتها.  الحدث المهم ليس 

مهمًا قبل أن يتم االعتراف به 
كحدث مهم.  على سبيل المثال، 

يستطيع المرء التفكير بحدث 
عادي لم يتم االنتباه إليه 

وقت حدوثه، على الرغم من أن 
الحدث ذاته في المستقبل سيكون 
ذا أهمية كبيرة – حتى األحداث 
التي غيرت مجرى الحياة؛ مثالً: 

تاريخ ميالد كاتبة مشهورة.  
فتاريخ ميالد كاتبة مشهورة 
يصبح حدثًا مهمًا فقط عندما 

تصبح الكاتبة معروفة عالميًا، 
أو عندما تتم مالحظة أعمالها 
من قبل أقرانها.  قبل حدوث 

ذلك سيكون تاريخ ميالدها يومًا 
عاديًا.  يتغير ذلك عندما يصبح 
الشخص المجهول مشهورًا ومعترفًا 
به من قبل أقرانه ككاتب مميز 
– ليس ألن التاريخ مهم بشكل 
تجاوزي، بل ألنه في وقت الحق 

يكتسب قيمة أخرى.

قد يوضح هذا المثال ما الذي 
أعنيه بخصوص البنية القيمية 

لألرشيف.  فمن خالل تسليط 
الضوء على يوم ماٍض، يستبعد 

األرشيف العديد من األحداث 
األخرى.  وبعبارة أفضل: األرشيف 
هو »ما يفصلنا عن ما لم نعد 

نستطيع قوله، وعن ما يقع خارج 
ممارستنا الخطابية«.3

والسؤال الذي ُيطرح هنا: كيف 
إذًا يعرفنا األرشيف من الخارج، 

المصدر نفسه.  3

من خالل تحديد ما نستطيع، وما 
ال نستطيع قوله؛ ماذا يقال 

وما ال يقال - أو على األقل ما 
ُيعترف به؟

لإلجابة عن هذا السؤال أريد 
العودة إلى البداية، وأموضع 

عبارة ʼقبل/أمام األرشيف̒  التي 
طرحتها في البداية، وأرى 

ما الذي يمكن التفكير به من 
هذا الموضع.  أنا أّدعي أن  

ʼقبل/أمام األرشيف̒  هي محاولة 
لكونه قبل إنتاج المعنى، قبل 
أصله، في حضوره األساسي.  أعرف 

أنه موضع يكاد يكون مستحيالً 
-الوجود قبل/أمام البداية– 
لكنني أريد التجريب.  لذلك، 

أصّر على السكن في تناقض 
الوجود في قبل/أمام البداية، 

وفي األصل لمفهوم غير زمني 
الترتيب أو خطِّي للوقت.  

وبعبارة أخرى، أريد الجلوس 
في حاضر األرشيف للوصول إلى 
وسائله في التمثيل وصناعة 

القيم.

من أجل أن نتساءل عن هذه 
المهمة شبه المستحيلة، أستذكر 

قصة كافكا القصيرة ʼأمام 
القانون̒ ، حيث يحكي كافكا 

قصة رجل عادي من الريف يتمنى 
المثول أمام القانون.  وفي 
قمة تواضعه، يريد أن يكون 
رجالً عادالً، ويظن أنه لتحقيق 
ذلك الوضع، ليس هناك أفضل 
من الوصول إلى مقر القانون 

ومقابلة القانون شخصيًا.  لكنه 
عندما يصل المقر، يواجه حارس 
بوابة القانون.  حارس البوابة 

رجل كبير وغاضب ال يسمح له 
بالدخول مرة، ومرتين، وثالث 
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مرات، إلى أن يقرر الرجل 
االنتظار، االنتظار لوقت طويل.

»عندما الحظ الحارس ذلك، 
ضحك قائال: إذا كان األمر 

مغريًا لك، فحاول الدخول، 
ولكن انتبه: أنا قوي، ومع 

ذلك فأنا أدنى الحراس 
مرتبة، فمن غرفة إلى أخرى 
يقف حراس آخرون، وكل منهم 

أقوى من اآلخر، إنني ال 
أستطيع أن أحتمل حتى مجرد 

النظرة من ثالثنا.

لم يتوقع الرجل الريفي 
هذه الصعوبات، كان يعتقد 
أنه من المفترض أن يكون 

الدخول على القانون متاحًا 
للجميع، ولكنه بينما كان 
ينظر اآلن –عن قرب– إلى 

الحارس ذي الرداء المصنوع 
من الفرو، وإلى أنفه 

المعقوف الكبير ولحيته 
التترية السوداء النحيلة، 
فكر في أنه من المستحسن 

أن ينتظر إلى أن يحصل على 
اإلذن بالدخول )...(.

خالل تلك السنوات، كان 
الرجل يراقب الحارس 

باستمرار، لقد نسي أمر 
الحراس اآلخرين، وبدا له 
هذا الحارس األول العقبة 
الوحيدة أمامه حتى يدخل 

إلى القانون«.4

اكتشف الرجل الريفي أن 
العدالة ليست داخل أسوار 

يحميها حارس.  إذا عدنا إلى 
العبارة التي كتبها فوكو، 

والتي تناقش أن األرشيف »هو 

4  فرانتس كافكا )1915(.    
ʼأمام القانون̒ .  ترجمة: مشاعل 
الهاجري، )العربي الجديد، ع639، 

.)2012

ما يفصلنا عما لم نعد نستطيع 
قوله، وعن األمور التي تقع 

خارج ممارستنا الخطابية«، ففي 
هذا السياق أستطيع القول إن  
ʼالعدالة̒  هي ما يظل غير مصرح 
به بسبب وجود القانون، الذي 

بكونه مقدسًا وثمينًا يمتلك حقه 
لتحديد ما يمكن الوصول إليه، 

وما ال يمكن الوصول إليه.

يبقى السؤال: كيف يمكن 
للمقوالت التي أسكتها القانون 

)أو األرشيف( أن تلفظ أو 
تقال، أو تسمع، أو تصبح ذات 
داللة؟ كيف يمكن لهذه المقوالت 
واألفكار أن تتحرر من القيود 

المؤسساتية لألرشيف؟

وفي السياق نفسه، يقترح 
الفيلسوف النمساوي ستيفان 
ناووتني5 االستماع إلى ما ال 

يتم سماعه، أو لما يتم تركه 
خارج األرشيف.  ستكون المهمة 

تعليق آليات االختيار والتشريع 
في األرشيف.  والمهمة تصبح 

من خالل تعليق آليات األرشيف 
المتعلقة باالختيار، والتشريع.  

ومن خالل إيقاف آليات األرشيف 
المتعلقة بالمعرفة، والتشريع، 

والمحو، تصبح آليات األرشيف 
غير فاعلة، بدالً من جعلها تعمل 
بطرق جديدة.  إنه، وتحت عملية 

اإليقاف هذه، تصبح األصوات 
األخرى أخيرًا متاحة ومسموعة؛ 

األصوات التي ال تتحدث من 
أرشيفات مؤسساتية ومعترف بها، 
حتى وإن لم نستطع ʼنحن̒  قولها 

أو بالكاد فهمها.

  S. Nowotny, in  5
 ’Suspending the Archive‘,

 a lecture given to the PhD
 Curatorial/Knowledge programme
 at Goldsmiths, University of

London in 2015.
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في نهاية المطاف، إن إيقاف 
آليات األرشيف، من شأنه إضعاف 

حاكمية األرشيف، ليس ألن 
القانون أو األرشيف سيصبحان 
متاحين بشكل ملموس، بل ألن 

اختفاء الحارس، سيكشف عن خواء 
مقر القانون، وسيتيح للرجل 

العادي الواقف أمام البوابة 
بالرحيل؛ سيتيح له الرحيل 
والشعور بأنه مؤهل للحديث 

عن الظلم الذي واجهه عندما 
ُترك ʼخارج القانون̒ ، أو خارج 
مقر القانون.  سيسمح للرجل 

العادي أن يرحل، وأن يؤمن بأن 
القانون الذي ال يمكن الوصول 

إليه موجود فقط، حتى يكون 
القانون دوغمائيًا ومسلمًا به.  
سيتيح للرجل العادي بأن يرحل، 

أن يتحدث اللغات المحرمة، 
وأصوات أخرى، وأن يسمع نغمات 
وإيقاعات أخرى.  سيتيح للرجل 

العادي أن يرحل، وأن يكف 
عن السؤال عن الكيفية التي 
يمكن للقانون بها أن يكون 

عادالً.  سيتيح للرجل الريفي أن 
يرحل، وأن يستمر بالرحيل عن 
مقر القوانين الصارمة التي 
تحكمنا، وسيتمكن أخيرًا من 

إدراك تعددية األصوات التي يتم 
إسكاُتها.
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ليا بيرجوفسكي: حديث*

أتمنى أن يساعدكم سرد مسيرة 
ممارستي الفنية على إيجاد 

طريقكم.

أنا من رومانيا، ولدت في وسط 
رومانيا في قرية سيبيو، عشت 

في بوخارست 25 عامًا، وعدت اآلن 
إلى قريتي.

ترعرعت في زمن الشيوعية 
)1961- 1989( ومن العام 1980 
حتى العام 1990 كان علينا أن 
نصطف للحصول على احتياجاتنا 

األساسية، كنا ننتظر يوميًا 
لساعات أو حتى أيام.  بعد 

ثورة العام 1989 التي خلصتنا 

من الدكتاتور الذي كان 
يحكمنا، مررنا بفترة انتقالية 
طويلة.  أما اآلن، فنحن نعيش 

فترة رأسمالية متوحشة.

إلى جانب سياقي المحلي 

والوطني، أعتبر السياق 
الثقافي العالمي مهمًا جدًا 

أيضًا.  أنا لست رومانية فقط، 
بل أنا إنسانة استطاعت أن 
تخطو على سطح القمر العام 

1969.  أنا من جيل التلفزيون، 
وتأثرت بهذه الوسيلة.  ما 
زلت هناك بطريقة أو بأخرى، 
أحب هذا المنظور البعيد عن 

األشياء، والتفاصيل أيضا.

تعلمت الفن بشكل أكاديمي.  لم 
يعجبني ذلك، وكنت أبحث عن حل.

كانت رومانيا مجتمعًا تحت 
سيطرة محكمة.  كانت الشيوعية 
ممكنة من خالل فرضها بالخوف.  

سجن العديد من المفكرين 
واألشخاص المعارضين للشيوعية، 

أو حتى قتلوا.  أسكت الخوف 
المجتمع.  أصبحنا تدريجيًا 

صامتين جدًا.  منذ العام 1985، 
انتقلت مع زوجي دان إلى بلدة 
أخرى )أوراديو إلى الغرب، على 
الحدود مع هنغاريا( كان لدينا 

هناك شقتنا الخاصة بعيدًا عن 
العائلة الممتدة.  وهناك 
بدأنا تنظيم اجتماعات غير 
رسمية مع أشخاص التقيناهم؛ 
صحافيين، وكتاب، ومخرجين 

مسرحيين )كنت قد بدأت العمل 
في مسرح تلك البلدة.  وكان 
دان يعمل في المتحف(.  لم 
أحب ما كانوا يعلمونني في 

هذا نص محرر لمحاضرة ليا بيرجوفسكي التي قدمتها في األكاديمية   *
الدولية للفنون في رام هللا بتاريخ 4 تشرين الثاني، 2014.
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أكاديمية الفنون، لكنني لم 
أكن أعرف ما الذي أريد فعله، 
فبدأت البحث عن أفكار وحلول 

من تجارب اآلخرين، فكانت 
األسئلة المهمة التي سألتها 

لنفسي: ما الذي أحب؟ ما الذي 
أريد؟ بماذا أحلم؟ وماذا يجب 

أن أفعل؟

في العام 1987، بدأت القيام 
بتجارب كنوع من أنواع فن 

األداء، دون أن أعرف تاريخ 
فن األداء، ألننا كنا معزولين 

تمامًا.  في إحدى هذه التجارب، 

ربطت بعض زمالئي معًا، ربطت 
أيديهم وأرجلهم ألرى ما الذي 
سيحدث.  بعد فترة من الزمن 

تحرك شخص صدفة، وعندها أصبحت 
الخيوط ذات قوة كبيرة، كان 
لدي فضول ألعرف إذا كان لدى 
زمالئي الشعور ذاته، بأننا 

متصلون، وأننا نؤثر في اآلخرين 
ويَؤثر اآلخرون فينا.  كنت قد 
ضقت ذرعًا من سكوننا وصمتنا.

في العام 1989، جاءت الثورة 
أخيرًا، كان عمري 29 عامًا.  

نزلنا إلى الشوارع بفضل 
مجموعة من األشخاص الذين 

تجرأوا للنزول إلى الشوارع 
أوالً.  لم تكن هذه األحداث 

ممكنة دون األحداث التي كانت 
تحصل في أوروبا الشرقية سابقًا 
ابتداًء من سقوط جدار برلين، 

ومن ثم األحداث في التشيك 

وهنغاريا.  لكن بعد لحظة 
الفرح العارمة بنجاح الثورة، 
اكتشفنا أن العدو بيننا.  حتى 
ما قبل الثورة كان الدكتاتور 

هو العدو.

في العام 1990، اكتشفنا أن 
كالً منا يريد شيئًا مختلفًا، 

أرادت القوة الجديدة ، التي 
في الحقيقة هي استمرار للقوة 
القديمة، األشخاص أنفسهم، لكن 
بدون الدكتاتور، الحفاظ على 

االمتيازات.

هم سرقوا في الحقيقة الثورة 
الشعبية.  فهم الشعب في 
الشوارع أن عليهم من خالل 
الثورة أن يقاتلوا من أجل 

مجتمع ديمقراطي ومؤسسات 
ديمقراطية.  شاركت تقريبًا 

طوال السنة في مظاهرات 
واحتجاجات واجتماعات.  هذا 

قتال بين الرومانيين أنفسهم.  
استخدم الرئيس عمال المناجم، 
وتالعب بهم لعقاب أي شخص أراد 
أن يؤيد الغرب والديمقراطية.  

أي شخص كان يرتدي النظارات أو 
الجينز أو كان يبدو مثقفًا كان 
يشكل خطرًا على القوة الجديدة.

في العام 1990، قدمنا طلبًا 
للحصول على استوديو فني، وكنا 
محظوظين بالحصول على استوديو 
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في ساحة أكاديمية الفنون وسط 
البلدة.  وأصبح هذا األستوديو، 

بسبب موقعه، نقطة التقاء.  
لم نستطع إنتاج التماثيل أو 

اللوحات التي كنا نتعلم عنها 
في الجامعة، ونحن نعيش في 

وقت يبدو كل شيء في المجتمع 
مقلوبًا.  لكننا نستطيع الحديث 

والنقاش عما يحدث.  كان 
التلفزيون ال يزال تحت سيطرة 

النظام )محطتان وطنيتان فقط( 
كما كانت المعلومات مراقبة.

أصبح بمقدورنا أن نسافر.  
كان ذلك مستحيالً من قبل؛ كان 

من الصعب أيضًا التحرك بين 
المدن داخل رومانيا.  بدأت 
تصلنا دعوات إلى العديد من 

المعارض.  )بدخل يقارب الـ 25 
دوالرًا شهريًا لم نكن قادرين 
على تغطية مصاريف السفر(.  

اكتشفت حينها أن 50 عامًا ضاعت 
من نظام التعليم لدينا، من 

الخمسينيات وحتى التسعينيات 
من القرن الماضي، لم يكن 

لدينا أي علم بالفن المعاصر، 
وعلى الرغم من أن أعمالي كانت 
متناغمة مع األعمال التي كنت 

أراها في الكتب والمعارض، لكن 
كانت تنقصني المعرفة النظرية.  

بدأنا بجمع الكتب الستعادة 
الخمسين سنة المفقودة.

في العام 1996، فتحنا 
األستوديو الخاص بنا أمام 

الجمهور.  استعرنا هذه الفكرة 
من أعمال الفنانين األمريكيين.  

لكننا لم ننظم أي فعالية أو 
معرض، فتركنا مساحة العمل 

كما هي.  أصبح األستوديو 
مساحة عامة مفتوحة للجميع.  

كان لدينا في زمن النظام 
الشيوعي اتحاد فني واحد يمتلك 

كل المعارض واألستوديوهات، 
ومصنعًا للمواد الفنية، وبعض 

المنح.  خسرنا تقريبًا كل 

ذلك بعد الثورة.  هذا يبدو 
جيدًا، لكن النظام كان فاسدًا، 
كما لم تكن هناك شفافية، وال 

معايير حرفية، أو نقاشات.  لم 
تكن لدينا أي معرفة بالفن 
المعاصر.  عقدنا نقاشات في 
األستوديو لم تقتصر فقط على 
المواضيع السياسية، التقينا 
العديد من األشخاص من خلفيات 
مختلفة، كل منهم أضاف معرفته 

وأسئلته.  تعلمنا الكثير.

أوروبا والعالم

بين العامين 1990 و2000، زرنا 
الكثير من المعارض والمساحات 
البديلة في أوروبا والواليات 
المتحدة.  وبدأت بالقراءة 

بشكل واسع.  كنت كطفل لم يكن 
لديه أي طعام، آكل كثيرًا كّلما 
أتيحت لي الفرصة، وأمرض بسبب 

هذا اإلطعام القسري.  حاولت 
أن أصنع تاريخي الفني الخاص.  

استخدمت الصور والنصوص، 
لمحاولة تفسير كيفية تغير 

الفن عبر الزمن، وبخاصة الفن 
المعاصر.

في الستينيات من القرن 
الماضي، سأل بروس نومان نفسه: 
»ما الذي يفعله الفنان؟« »ما 
هو الفن؟«.  وإيمانًا منه أن 

الفنان يجب أن يكون لديه 
استوديو، فقد وجد إجابة: 

»الفن هو ما يفعله الفنان في 
األستوديو الخاص به، أجبرت على 

اختبار نفسي، وما كنت أفعل 
هناك«.  في العام 2000، يقول 

نيكوالس بورياد في كتابه ثقافة 
ما بعد اإلنتاج كسيناريو: 

كيف يعيد الفن برمجة العالم 
 (Postproduction Culture
 as screenplay: How art

(reprograms the world إننا 
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في زمن ما بعد اإلنتاج.  لم 
نعد نحتاج ألستوديو، لدينا 

حواسيبنا المتنقلة، ونستطيع 
التنقل بحرية، واستخدام أي 

مساحة، كما نستطيع التعاون.  
)ما بعد اإلنتاج هو مصطلح 
تقني من مصطلحات اإلنتاج 

المرئي والمسموع المستخدمة في 
التلفزيون واألفالم والفيديو، 

ويعود هذا المصطلح إلى 
العمليات التي تتم على المواد 
المسجلة؛ والمونتاج، وتضمين 

مواد مرئية ومسموعة أخرى مثل 
الترجمة، والسرد، والمؤثرات 

الخاصة- وكل ما يأتي بعد 
التصوير(.  اآلن ومع كمية 

اإلنتاج الهائلة، )حيث ينتج 
الجميع الكثير من الصور(، 

ربما من المنطقي التفكير في 
إعادة استخدامها، وتدويرها 

والتفكير بها.  أنت تنتج داخل 
األستوديو، وتصبح عالقًا بين 

أشيائك.  المرونة هي مفتاح 
هذه الفترة.  الحياة معقدة 
جدًا؛ يجب علينا أن نبحث عن 

احتماالت.  أن تكون مرنًا يعني 
أن تنتبه لما يحدث معك، 
والحتياجاتك، وكيف تستطيع 

فعل األشياء التي ترغب فيها 
والحصول عليها.  ليس هناك حل 
مثالي، أو لحظات مثالية، أو 
ظروف مثالية كما في الكتب.  
الفن يتغير، ألن كل شيء آخر 

يتغير.

أنا مهتمة في سياق الفن في 
الظروف الثقافية، واالجتماعية، 
واالقتصادية، والسياسية.  قمت 

في البداية بخلق خط زمني 
في العام 1997.  الخطوط 

الزمنية السائدة مليئة 
بالحروب.  لم أستطع تجنب 
الحربين العالميتين األولى 

والثانية، ولكنني فكرت: لماذا 
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ال نرى أشياء أخرى؟ لماذا ال 
نستعيد أفكارًا مثيرة لالهتمام، 

واختراعات، واكتشافات، أو 
أشخاصًا مثيرين لالهتمام؟ لماذا 

نحن منبهرون بـ ʼاألبطال̒ ، 
والرجال األقوياء، واألشخاص 

الذين يحطمون األشياء، ويقتلون 
الناس، ويدمرون حياتهم؟

عندما بدأت السفر في 
أوروبا، كنت منبهرة باألبنية 

والكاتدرائيات.  درستها 
وحاولت النظر إليها بعيون 
أخرى.  بدأت النظر إلى ما 
خلف الكاتدرائيات واألشياء 

الكبيرة والعالية، ألرى الناس 
الذين كانوا يعيشون على حبة 
بطاطا واحدة يوميًا.  لم أعد 
أحب الكاتدرائيات بعد ذلك.  

أفضل مقاييس البشر.  الهندسة 
المعمارية المعاصرة في معظمها 
مبهرة، مساحات ضخمة ال تستطيع 
أن تستغلها في شيء.  المتاحف 
هي ʼالعمل̒ ، تكلفتها عالية، 
ومن الصعب الحفاظ عليها.  
نستطيع استغالل هذه األموال 

في أشياء أكثر ضرورة، وأكثر 
ذكاء، وأكثر فائدة.

الفن بالنسبة لي إما تجاري 
)سوق الفن، الفن الذي يوضع 

في غرفة الضيوف(، وإما 
فن يقوم على البحث، وعلى 

االهتمام بالسياقات االجتماعية 
والسياسية.

يزداد عدد الناس المتعلمين، 
لكن يبدو أن المجتمع ال 

يحتاجهم بهذه الكثرة.  يجب أن 
نجد طرقًا إلدارة حياتنا.  ما 

الذي يجب فعله؟ افعله بنفسك.  
ابحث عن خيارات، ال تنتظر 

المؤسسات، جد طرقًا.  ال تنظر 
إلى مكان والدتك كعائق.  في 
فترة ما ظننت أن وجودي في 
رومانيا هو عقاب لي، ولكن 

مع مرور الوقت فهمت أن هذا 
هو األمر الواقع.  ال يوجد 

مكان مثالي، وال لحظة مثالية.  
انطلق وافعل ما تراه ضروريًا، 

افعله بطريقتك، وتعاون مع 
اآلخرين، سيكون هذا أسهل.

عندما أنتجت أرشيفي، لم أكن 
أعلم أنه سيكون عمالً فنيًا، 
وأنه سيكون مثيرًا الهتمام 

اآلخرين أيضًا، وأنه سيتيح لي 
الفرصة للسفر وعرض أبحاثي.  

أنتجته بناًء على حاجة، 
السترجاع المعرفة المفقودة عن 

الفن والثقافة المعاصرين، 
لفهم ما هو الفن - الفن 
المعاصر، وألفهم ما الذي 

كنت أنتجه، إن كان فنًا أم 
ال.  استغرقني خمسة عشر عامًا 
كي أرى الصورة األكبر، ولكي 

ال أعير األمر اهتمامًا، ألنني، 
وبعد كل الوقت الذي أمضيته في 

التدريب والدراسة والقراءة، 
أدركت أن الفن هو مفهومي أنا 

للفن.

قبل مئة عام، حررنا مارسيل 
دوشامب وحركة دادا أو 

الدادائية.  أوضحا أنه ليس 
من المهم ما ترسم، أو مهارتك 
في إنتاج صور مطابقة للواقع.  

هذه مهارات، من الجيد أن 
تكون لديك، ولكن األهم من ذلك 

هو موقفك من الذي تعرفه، 
ومعرفتك، وسلوكك، وأفكارك، 
والجديد الذي تضيفه؛ ما هي 
مقترحاتك؟ وكيف تتواصل مع 
العالم اليوم؟ كانت دادا 

مجموعة عالمية من الفنانين، 
والكتاب، والراقصين، وآخرين 

من جميع أنحاء أوروبا، من 
الذين لديهم أقارب شاركوا 
في الحرب العالمية األولى، 
أو شاركوا فيها بأنفسهم.  

كانوا محرضين، يحاولون إيقاظ 
المجتمع، ليلفتوا أنظار الناس 
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إلى أعمالهم.  أجبرت دادا 
الجميع على النظر إلى الواقع، 
وإذا نظرت إلى الواقع تصل إلى 

اآلن وهنا: ضد الفن.

في العام 1990، بدأت بجمع 
الكتب، واألصوات، ومواد 

الفيديو، والبطاقات، وفي 
العام 1997 بدأت بترتيب 

المواد، كما بدأت استخدام 
مصطلح ʼأرشيف̒ .  في معرضي 

األول لهذا األرشيف، كان لدي 
150 جهازًا لعرض الصور مع 

أعمال من مناطق مختلفة، وكتب، 
وقاموس للمصطلحات.  كان عملي 

أشبه بغرفة لألبحاث، غرفة 
استقصاء للفن والثقافة، بحيث 

يصبح المشاهد فيها محققًا 
أيضًا، يكتشف األفكار واألشياء 

بنفسه.

عندما بدأت بإنتاج الرسوم 

البيانية في العام 1999، بدأت 
بترتيب أرشيفي.  ولترتيب 

أفكاري، ومعرفة ما لدي، وما 
الذي أحتاجه، ومن يستطيع 

مساعدتي، بدأت بأخذ المالحظات 
باستخدام الهيكلية نفسها، ألنه 

بهذه الطريقة يمكن أن يكون 
لدي كل شيء على ورقة واحدة 

فقط.

مشروعي األخير الذي أحاول من 
خالله إعادة تدوير األرشيف، 
هو مجموعة الكرات األرضية 

التي بدأت بجمعها في العام 
1990، ومتحف المعرفة.  أريد 

أن أوجد مكانًا يستطيع فيه 
الناس، سواء أكانوا متعلمين 
أم ال، أن يشعروا أن بإمكانهم 
أن يبدأوا شيئًا ما.  لم يعد 
لدى الناس اليوم الكثير من 

الوقت للقراءة والتفكير، حتى 
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حول األشياء المهمة في حياتهم.  
نركض طوال اليوم، ونحتاج 

لوظيفتين أو ثالث لنعيش.  لم 
يعد هناك وقت للتفكير.  ولكن 
في هذا العالم، يجب أن نكون 

على علم في المجال الذي نريد 
العمل به )الطب، البنوك، 

أو أي شيء آخر(.  وإذا لم 
نكن كذلك، فهذا سيكلفنا 

الكثير.  سيكون في هذا المتحف 
سبعة أقسام )األرض، والجسد، 
والثقافة، والفن، والعلوم، 

والمعرفة، والكون(.  ما زلت 
أبحث عن الشكل الذي يجب أن 
يكون عليه هذا المتحف، مع 

األخذ بعين االعتبار المعرفة 
المؤقتة، وغير الثابتة، 
والمتغيرة طوال الوقت.  

أستخدم أشياء اشتريتها من 
متاجر المتاحف.  لدي في سيبيو 
نسخة مصغرة من المتحف )خطتي 
البديلة(.  ما استطيع فعله 

معتمد عليَّ فقط.
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بيوغرافيا
الفنانون

إيمان السيد

تخرجت إيمان السيد من كلية 

الفنون الجميلة في الشارقة في 

النحت، وأكملت تعليمها في مجال 

حقوق اإلنسان، وعلم المتاحف، 

والـ VJing، والميتافيزيقيا في 

مرحلة الحقة. شاركت في العديد 

من المعارض واإلقامات الفنية في 

اإلمارات العربية المتحدة، ومصر، 

وتركيا، وإيطاليا، وهولندا. 

كما قدمت ورشة عمل حول النحت 

والطباعة في مركز فنون في 

دبي، وفي مركز ذوي االحتياجات 

الخاصة جدًا في الشارقة. انضمت 

السيد إلى هيئة أبوظبي للسياحة 

والثقافة العام 2008، حيث عملت 

على منشورات للمتاحف والمعارض، 

كما عملت على تصميم استراتيجيات 

النشر وتطويرها. كما عملت ضمن 

الفريق اإلنتاجي لمؤسسة الشارقة 

للفنون، حيث عملت في بينالي 

الشارقة الثامن ولقاء مارس عام 

 .2008

تكتب السيد مقاالت عن الفن 

والسياسة في العالم العربي، 

وتتعاون مع العديد من الفنانين 

وقيمي المعارض في العمل على 

مشاريع فنية مختلفة، باالضافة 

إلى العمل على بحوث مشتركة حول 

نظريات الفن والثقافة المعاصرة. 

عام 2015 حصلت على شهادة 

الماجستير في الفنون الجميلة 

من جامعة HKU للفنون البصرية 

والتصميم في أوترخت في هولندا.

آية أبو غزالة

ولدت آية أبوغزاله في عمان 

باألردن العام 1991 ألب وأم 

فلسطينيين. حصلت على درجة 

البكالوريوس في الفنون التشكيلية 

والرسم من الجامعة األردنية العام 

.2013

شاركت أبو غزالة في العديد من 

 ʼ7x7ʼ المعارض من ضمنها معرض

للفنانين الشباب في جاليري بنك 

القاهرة عمان، ومعرض في مكتبة 

الجامعة األردنية العام 2013، كما 

شاركت بعدد من المعارض الجماعية 

األخرى منها معرض في جاليري نبض 

العام 2014، و معرض ʼ7x7ʼ العام 

2015 في جاليري بنك القاهرة 

عمان.

 حصلت أبو غزالة على العديد من 

الجوائز في مسابقات فنية على 

مستوى األردن؛ ففي العام 2012 

حصلت على المركز الثالث في 

مسابقة جاليري بنك القاهرة عمان 

لإلبداع الشبابي، والمركز الثاني 

في مسابقة وزارة الثقافة األردنية 

لإلبداع الشبابي. 

العام 2015، شاركت أبو غزالة في 
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ورشة عمل للفنانة أملي جاسر في 

دارة الفنون في عمان. 

بشار خلف

ولد بشار خلف في مدينة رام هللا 

العام 1991 ويعيش فيها. بعد 

االنتهاء من دراسته الثانوية، 

التحق خلف بجامعة القدس أبو ديس 

تخصص الفنون الجميلة، حيث أنهى 

درجة البكالوريوس في العام 2013 

ليبدأ العمل في مجال الفنون 

البصرية. 

شارك خلف في عدة ورش عمل ومعارض 

جماعية في جاليري المحطة، حيث 

شارك في العام 2012 في مهرجان 

الثقافة الدولي في القدس، وفي 

العامين 2012 و2013 شارك في 

معرض ʼتسامحʼ في مدينة رام هللا. 

كما شارك في ورشة عمل مع فنانين 

ألمان ضمن التبادل الطالبي في 

جامعة القدس في العام 2012، وفي 

معرض ومزاد علني لنادي الفنانين 

التشكيليين في القدس، وفي ورشة 

عمل ومعرض فني جماعي في ألمانيا 

خالل العام 2013. وفي العام نفسه، 

ساهم خلف في معرض خريجي الجامعات 

الفلسطينية تخصص فنون جميلة 

بتنسيق وزارة الثقافة. يذكر أن 

خلف عضو هيئة إدارية في جاليري 

المحطة.

حمودة غنام

حمودة غنام مصور فوتوغرافي ولد 

في مدينة حيفا العام 1986، وال 

يزال يسكن فيها. حصل غنام على 

درجة البكالوريوس بامتياز في 

التصوير من كلية تلتان للتصميم 

والوسائط المتعددة في حيفا. وفي 

العام 2012، حصل على تدريب في 

التصوير الجغرافي من كلية جليتز 

في تل أبيب.

تخصص غنام في استخدامات اإلضاءة، 

وأعماله مرتبطة بالخلفيات 

الطبيعية المختلفة لكل قصة 

مصورة، كما يواصل محاولة الربط 

بين الجوانب التقنية والطبيعية 

لكل صورة. بالنسبة له، التصوير 

هو أداة للتعبير عن ذات المصور، 

فهنالك صلة حقيقية بين كل صورة 

والمصور نفسه، سواء أكانت لمكان 

أم لشخص أم لقصة، فدائمًا ما تعكس 

الصور أفكار المصور. 

يتناول غنام في أعماله الهويات 

الوطنية واالجتماعية من خالل 

مشاريع التصوير الفوتوغرافي 

وغيرها من أشكال العمل الفني 

التفاعلي التي تدور حول البنى 

االجتماعية والقضايا المتعلقة 

بالهوية في بيئة مليئة 

بالنزاعات.

فرح صالح

فرح صالح، مصممة رقص وراقصة 

فلسطينية تعمل في فلسطين 

وأوروبا.  حصلت صالح على درجة 

البكالوريوس في اللغات من 

إيطاليا، وتابعت دراستها في مجال 

الرقص المعاصر في الوقت ذاته.  

شاركت صالح في أعمال رقص مع فرقة 

سرية رام هللا للرقص المعاصر منذ 

العام 2010، وساهمت في تصميم 

عرض ʼسندويشة لبنةʼ العام 2011، 

وصممت عرضها المنفرد ʼكلمات، 
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كلمات، كلماتʼ العام 2012، و    

ʼجنون عاديʼ العام 2013، وʼأنا 

وهاناʼ العام 2014.

شاركت صالح أيضًا في العمل 

 ʼكوفية .. صنع في الصينʼ المسرحي

العام 2012، وعرض الرقص المعاصر 

ʼبدكةʼ العام 2013، وكالهما إنتاج 

مشترك للمسرح الملكي الفلمنكي 

في بروكسل ومؤسسة عبد المحسن 

القطان في رام هللا.  أما األخير، 

 Les  فشاركت في إنتاجه فرقة

Ballets C de la B. خالل السنتين 

الماضيتين، تطور لدى صالح اهتمام 

خاص بالعروض التفاعلية مع 

الجمهور باستخدام الفيديو ووسائل 

مرئية أخرى، إلى جانب الحركة. 

وهي حاليًا باحثة زائرة في جامعة 

براون األمريكية للسنة الدراسية 

.2016-2015

مجدل نتيل

ولدت مجدل نتيل العام 1987، 

وهي حاصلة على بكالوريوس فنون 

جميلة من جامعة األقصى في غزة.  

منذ العام 2009، شاركت نتيل في 

العديد من المعارض الجماعية، 

منها معرض ʼقربانʼ في مركز 

معلومات وإعالم المرأة، ومعرض 

ʼكنعانيةʼ في المركز الثقافي 

الفرنسي في غزة.  كما شاركت في 

عدد من المزادات الفنية؛ مثل 

مزاد القدس السنوي في العام 

2009، و ʼألوان األملʼ في العامين 

2010 و2011.

عرضت نتيل أعمالها في معارض 

جماعية دولية، فعرضت عمل̓  40 يومًا 

من حياتيʼ في ألمانيا، وشاركت 

في معارض جماعية في األردن، 

وبلجيكا، وإيطاليا.  وقد أقامت 

 ʼملح الذاكرةʼ معرضين شخصيين هما

العام 2012 في غزة، وʼأثر الضوء 

والزجاجʼ العام 2014 في كل من 

غزة، ورام هللا ونابلس.

نور أبو عرفة

نور أبو عرفة من مواليد القدس 

العام 1986، حصلت على درجة 

البكالوريوس من أكاديمية بيتسلئل 

للفنون والتصميم العام 2011، 

ومن ثم شاركت في برنامج ʼأشغال 

داخليةʼ مع أشكال ألوان في 

بيروت – لبنان العام 2012. تكمل 

أبو عرفة حاليًا دراستها لدرجة 

الماجستير في الفنون الجميلة في 

 (ECAV -Ecole Cantonale d’art du

(Valais في سويسرا.

تستكشف أعمال أبو عرفة األخيرة 

العناصر المتعلقة بالذاكرة 

والتاريخ والهوية، باستخدام 

أرشيفين عام وخاص )قصص شفوية، 

مدونات، صور، كتب( وتتفحص هذه 

العناصر باستخدام لغة مجازية 

لكشف قراءات مختلفة.

في السنتين األخيرتين، شاركت أبو 

عرفة في إقامة فنية في المدينة 

الدولية للفنون بباريس، وإقامة 

Tokyo Wonder Site في طوكيو 

-اليابان. كانت أبو عرفة عضوًا 

في مجموعة األستوديو المفتوح الذي 

أقيمت ضمنه مجموعة من المعارض 

في فلسطين، وتبعتها العديد من 

ورش العمل والمحاضرات واألعمال 

الجماعية. كما شاركت في العديد 

من المعارض في فلسطين والخارج.
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نور عبد

ولدت نور عبد في القدس العام 

1988، وحصلت على شهادة 

البكالوريوس في التسويق من جامعة 

بيرزيت، وشهادة بكالوريوس ثانية 

في الفنون البصرية من األكاديمية 

الدولية للفنون - فلسطين. شاركت 

في العام 2011 ضمن برنامج تبادل 

طالبي في قسم الصوت واألفالم في 

جامعة برايتون ببريطانيا. تكمل 

حاليًا دراستها لدرجة الماجستير 

في الفنون الجميلة في معهد 

كاليفورنيا للفنون، لوس أنجلوس - 

أمريكا.

شاركت عبد في ماراثون الفن  

ʼالحقيقة صلبةʼ في النمسا، العام 

2012، وشاركت كمتدربة مقيمة في 

دوكيومنتا 13 في دائرة التعليم 

والبرامج العامة خالل أيام المعرض 

المائة في كاسل، ألمانيا، العام 

2012. في العام 2014، شاركت في 

برنامج إقامة سكويجان الصيفية 

للرسم والنحت، سكويجان، ماين.

شاركت في معرض ʼعلى أبواب الجنة 

5 – جمع تكسيرʼ، القدس، العام 

2011، ومهرجان ʼاألداء السنوي 

التاسعʼ، هامر، النرويج، العام 

 ،ʼربيع سبتمبرʼ 2011، ومهرجان

تولوز، فرنسا العام 2012، ومعرض 

ʼأراكʼ، في معهد كاليفورنيا 

للفنون، لوس أنجلوس العام2013، 

أختي التي تساف̓ر في  وفي العام 2014̓ 

قاعات الموزاييك، لندن، وبينالي 

UCLA New Wight في لوس أنجلوس. 

هنادي عزمي

ولدت هنادي عزمي في القدس 

العام1991، وحصلت على شهادة 

البكالوريوس بتقدير امتياز من 

قسم الفنون المرئية واألدائية 

بكلية دار الكلمة الجامعية 

للثقافة والفنون في بيت لحم. قسم 

الفنون المرئية واألدائية. شاركت 

عزمي في العام 2007 في معرض لطالب 

مركز بيلي في القدس، وفي معرض 

جماعي مع الطالب الخريجين في كلية 

دار الكلمة الجامعية.

في العام 2013، شاركت عزمي 

في معرض جماعي مع مجموعة من 

الفنانين الفلسطينيين في متحف 

هامر، لوس أنجلوس - أمريكا. 

وفي العام 2014، شاركت في معرض 

مع نادي الفنانين التشكيليين 

المقدسيين في القدس، ومعرض  

ʼمساحات من األملʼ في والية 

كاروالينا الشمالية - أمريكا. في 

العامين 2013 و2014، شاركت في 

معرض ʼإبداعات طموحةʼ الذي تنقل 

بين مدن فلسطينية عدة.
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قيّمة المعرض
فيفيانا كيكيا

فيفيانا كيكيا قّيمة معارض، وناقدة 

والمؤسِّسة المشاركة والقيمة الرئيسة 

في Vessel في باري بإيطاليا، وهي 

مؤسسة غير ربحية تعنى بتطوير 

الخطاب النقدي حول القضايا 

االجتماعية والسياسية واالقتصادية 

المعاصرة.

شاركت كيكيا منذ العام 2009 

في البرنامج الصيفي الدولي في 

يريفان، كما شاركت في الدورة 

األوروبية لقيِّمي معارض الفن 

المعاصر الذي نظمته مقاطعة ميالنو 

ومؤسسة انطونيو راتي.  في العام 

2010، شاركت في دورة مؤسسة 

جوانجو لقيمي المعارض العالميين، 

وشاركت في العام 2013 في برنامج 

مكثف لقّيمي المعارض ʼمن التاريخ 

الرسمي إلى الروايات غير الممثلة

ʼ في مركز الفن المعاصر في ديري 

- إيرلندا.  وفي العام 2014، 

شاركت في ورشة عمل ضمن برنامج 

UNIDEE  شيتي دي الرتيه في مؤسسة 

بوستيليتو في بييال - إيطاليا، 

حول تعليم الفنون والممارسات 

الفنية المرتبطة بالمجتمع.

من مشاريعها كقيمة معارض مستقلة: 

معرض ‘In Dialogue’، وهو مشروع 

مشترك مع هيذر كونلي وريانون 

ساليد في مركز نوتينجهام للفن 

المعاصر-بريطانيا )2012(، ومعرض 

 ’There‘s something to this )but

’(I don’t know what it is وهو 

عرض فردي لهيلين براون في جاليري 

نيترا في سلوفاكيا )2010(.

وكقيِّمة مساعدة، ساهمت كيكيا في 

 ʼAbstract البحث والتحضير لعرض

 ʼLiam Gillick: و Cabinet Showʼ

Two Short Playsʼ وهما مسرحيتان 

قصيرتان.

كانت كيكيا ضمن فريق قيِّمي  

ʼأغوراʼ، بينالي أثينا الرابع 

2013.  وعملت محاضرة في كلية 

بارد واألكاديمية الدولية للفنون 

في فلسطين، ومدرسة موسكو الصيفية 

لتنظيم المعارض التي تنظمها 

 .V-A-C مؤسسة

حصلت مع آنا سانتومارو على جائزة 

ICI/DEDALUS لألبحاث داخل الواليات 

المتحدة العام 2013.

وكيكيا حاليًا طالبة دكتوراه في 

جامعة Loughborough في بريطانيا.  
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لـجنة التحكيــم

اسنسيون مولينوس جوردو

ولدت العام 1979 في أراندا دي 
دويرو في بورجوس في إسبانيا. 
حصلت على درجة البكالوريوس 
في الفنون الجميلة من جامعة 

Complutense d Madrid، حيث أكملت 
دراسة الماجستير في نظرية الفن 

المعاصر وممارساته.

حصلت على إقامات فنية في مؤسسة 
دلفينا في لندن، ودارة الفنون 
في عمان، وتاونهاوس جاليري في 

القاهرة.

عرضت أعمالها في العديد من 
المواقع مثل جاليري ارنولفيني   

Arnolfini في بريستول في 
 ،Matadero-Madridبريطانيا، و

 ،La Casa Encendida )Madrid(و
ومتحف Patio Herreriano في 
فاالدوليد في إسبانيا، وفي 

مركز الفن المعاصر في بورجس 
 Travesia في إسبانيا، وجاليري
 La Fábrica في مدريد، و Cuatro

في مدريد.

تركز أعمالها على الفالحة 
المعاصرة، حيث تستخدم األعمال 
التركيبية والصور والفيديو 

واألصوات ووسائط أخرى، لدراسة 
العالم الريفي مدفوعة برغبة 
قوية لفهم قيم هذا اإلنتاج 

الثقافي وتعقيده. أنتجت العديد 
من األعمال حول استخدام األراضي 

والعمارة البدوية وإضراب الفالحين 
والبيروقراطية وتحوالت العمالة 
الريفية والتكنولوجيا الحيوية 

والتجارة العالمية لألغذية.

تقيم جوردو وتعمل ما بين مصر 
وعمان وإسبانيا.

سامية حلبي

فنانة فلسطينية من مواليد القدس 
العام 1936. خبرت حلبي النكبة 
في عمر الحادية عشرة. فبعد أن 
لجأت عائلتها إلى لبنان لسنوات 
عدة، هاجرت العائلة إلى الواليات 
المتحدة األمريكية حيث درست حلبي 

الفن، وحصلت على ماجستير في 
الفنون الجميلة من جامعة إنديانا 

في العام 1963. دّرست المستوى 
الجامعي لمدة سبعة عشر عامًا، 

كانت السنوات العشر األخيرة منها 
في كلية ييل للفنون.

إلى جانب الرسم بالزيت واألكريليك 
وألوان الشمع، استكشفت الفنانة 
البرمجة الرقمية، حيث عملت مع 
موسيقيين خالقًة لوحات تجريدية 

متحركة. توجد لوحاتها ضمن 
مقتنيات فنية أساسية لمتاحف 

عالمية، من بينها متحف غوغنهايم 
في نيويورك وأبو ظبي. كتبت عن فن 
التحرر في فلسطين، وتعمل حاليًا 
على دراسة توثيقية لمذبحة كفر 
قاسم التي حدثت في العام 1956. 

كانت أحد المنظمين األساسيين 
لمعرض ʼصنع في فلسطينʼ الذي 

افتتح في متحف ستيشن في هيوستن 
بتكساس في العام 2003. والحقًا، 

ومن موقعها كمديرة مشروع لمجموعة 
الجسر، قادت المشروع ليفتتح 

المعرض في نيويورك.

كمال الجعفري

خريج أكاديمية فنون اإلعالم في 
كولون بألمانيا، حيث حصل على 
جائزة الفنون البصرية التي 

تقدمها مدينة كولون في العام 
 (2006) ʼالسطحʼ 2004. حصل فيلمه

على الجائزة األولى في مهرجان 
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الصور في تورونتو بكندا، كما حصل 
ʼميناء الذاكرةʼ (2009( على  فيلمه

.Prix Louis Marcorelles جائزة

كان الجعفري أحد الفنانين الذين 
تناولتهم دورة الـ 2009 من حلقة 
 The بحث روبرت فالهتري السينمائية
 ،Robert Flaherty Film Seminar
وفي العامين 2009 و2010 حصل على 
منحة بحث بنجامين وايت ويتني في 
جامعة هارفرد. وعمل بين العامين 
2011 و2013 محاضرًا في أكاديمية 
األفالم والتلفزيون األلمانية في 
برلين. يعمل الجعفري حاليًا على 
إنهاء مشروع فيلم جديد وكتاب 

يدوران حول يافا.  يعيش ما بين 
يافا وبرلين.

مايكل راكوفيتز

ولد في نيويورك العام 1973، 
ويقيم حاليًا في شيكاغو.  أسس في 
العام 1998 مشروع paraSITE؛ وهو 
مشروع مستمر حيث يقوم الفنانون 

ببناء مالجئ متحركة للمشردين 
مالصقة لفتحات التدفئة والتبريد 

في المباني.

ظهرت أعماله في العديد من 
المحافل العالمية مثل دوكيومنتا 

 ،MoMA MassMOCAو ،PS113، و
وبينالي سيدني السادس عشر، 

وبينالي إسطنبول العاشر، وبينالي 
الشارقة الثامن، وبينالي تيرانا، 

والمعرض الدولي للتصميم في 
كوبرويت وترانسميديال 05.

أقام راكوفيتز معارض فردية عدة 
في جاليري التيت Tate Modern في 
لندن، وجاليريLombard Freid في 

 Alberto Peola نيويورك، وجاليري
Arte Contemporanea في تورينو، 

Stadtturmgalerie/ وجاليري
Kunstraum Innsbruck.

تعرض أعماله في العديد من 
المتاحف العامة والخاصة مثل متحف 
الفن الحديث في نيويورك، وجاليري 
 Smartفي كاسل – ألمانيا، و Neue
Musuem of Art في شيكاغو، ومتحف 
فان آب في أيندهوفن – هولندا، 

والمتحف البريطاني، ومتحف كابول 
الوطني في أفغانستان، وفي 

اليونسكو بباريس.

في العام 2011، ُكلف راكوفيتز 
من قبل الطاقم اإلبداعي لمشروع 
ʼSpoilsʼ؛ وهو تدخل عبر الطهي 

في مطعم بارك إفنيو في نيويورك، 
حيث دعا الناس لتناول الطعام 
في أطباق نهبت من قصور صدام 

حسين.  وتوج المشروع بإعادة هذه 
األطباق إلى العراق بطلب من رئيس 
الوزراء العراقي نوري المالكي 

في 15 كانون األول من العام 2011 
في التاريخ نفسه الذي غادرت فيه 

قوات التحالف العراق.

في العام 2012، قدم راكوفيتز  
ʼمطعم العدوʼ؛ وهو مشروع شاحنة 

طعام، حيث قدم جنود أمريكيون 
متقاعدون شاركوا في الحرب 

العراقية، الطعام تحت إشراف 
طباخين من الالجئين العراقيين، 
أطباقًا عراقية عدة للجوعى في 

شيكاغو.

وعرض في تشرين األول العام 2010، 
مشروع ʼBreakupʼ في مؤسسة المعمل 
للفن المعاصر في القدس، كما عرضه 

 Rhona Hoffman أيضًا في جاليري
بشيكاغو العام 2014.

وراكوفيتز أستاذ في نظرية الفن 
والممارسات الفنية في جامعة 
نورثويسترن في إيلينوي في 
الواليات المتحدة األمريكية.
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نداء سنقرط

حصل على درجة البكالوريوس من 
جامعة تكساس في أوستن، وحصل 

على درجة الماجستير في الفنون 
الجميلة من كلية بارد. في العام 
2001، شارك في برنامج الدراسة 
المستقلة في متحف ويتني للفن 

األمريكي، وحصل في العام 2002 على 
منحة بحث مؤسسة روكفيلير للفنون 

اإلعالمية.

حصلت أعماله على الدعم من دارة 
الفنون في عمان، وأكاديمية 

 Akademie Schlossشلوس سوليتيود
Solitude في شتوتغارت، ودار 

المأمون في مراكش، وصندوق بول 
روبينسون في نيويورك، وبينالي 

الشارقة في الشارقة، والمعمل في 
القدس.

عرضت منحوتاته في العديد من 
المعارض الجماعية مثل: ʼالشاي مع 
نفرتيتيʼ في األعوام 2012 - 2014، 

وبينالي كيوفيه- ضمن المختارات 
العالمية للفنون المعاصرة في 
النمسا العام 2010، وبينالي 

’Never-الشارقة العام 2009، و
 Part - Histories of Palestine‘

 Palais في قصر الفنون الجميلة
des Beaux Arts في بلجيكا، ومعرض 

ʼعلى أبواب الجنةʼ  النسخة 
الثانية في القدس العام 2008، 

ومعرض ʼصنع في فلسطينʼ الذي جال 
الواليات المتحدة األمريكية من 
2003 وحتى 2006. وعرض فيلمه 

̒ ʼPalestine Blues  في أكثر من 
ثالثين مهرجانًا حول العالم، وحصل 

على سبع جوائز كأفضل فيلم وثائقي. 
تم اقتناء أعماله من جهات عدة 
تشمل متحف مارت في روفيرتو- 

إيطاليا، ومجموعة Nadour للفنون 
المعاصرة الشرق أوسطية في باريس، 

ومؤسسة الشارقة للفنون.

يعيش نداء ويعمل في فلسطين، وهو 
عضو سابق في كلية بارد في القدس، 
وهو اآلن فنان مقيم في أكاديمية 

شلوس سوليتيود في شتوتغارت- 
ألمانيا.
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المساهمون

أمينة مينيا 

فنانة تعيش وتعمل في الجزائر. 
تشكل تدخالتها المكانية 

والمعمارية ترتيبات خفية تتفاعل 
مع المشاهدين والمساحات التى 
تشغلها. وباستخدام الحد األدنى 

من الكلمات، تسلط أعمالها الضوء 
على األماكن التاريخية، وتعيد 

النظر باألساطير، وتلقي الضوء على 
الفجوات الحضارية من خالل تدخالت 
عابرة. باستخدام أعمال التركيب 

والنحت، تشجع أعمالها على 
التبادل وتحاول تحقيق التغيير 
االجتماعي من خالل ʹالممارسات 

الحضرية اليوميةʹ.

    ʼالمزيد من الجدرانʼ معرض
(2005 - اآلن( هو عبارة عن سلسلة 
من أعمال تركيبية صنعت خصيصًا لكل 
موقع في مناطق مختلفة من مدينة 
الجزائر، وهو دعوة إلعادة النظر 

في المدينة، وبالتالي استعادتها. 
واجه هذا المشروع العديد من 

العقبات التي منعت تنفيذ معظم 
مراحله، وبالتالي فهو يتداخل 

مع إشكاليته المتعلقه بالتنديد 
بالمساحات المصادرة، والذاكرة 

المصادرة وانعدام الحرية. 

 ،)2011-2009) ʼاألقحوانʼ في معرض
قدمت الفنانة تركيبًا فوتوغرافيًا 
أمام المشاهدين مباشرة حيث وثقت 

نصبًا تذكارية مهجورة مشحونة 
 ʼ)Enclosed(مغلقʼ .بالتاريخ
(2013( هو عمل تركيبي-وثائقي 

يعيد رواية التاريخ غيرالعادي 
للنصب التذكاري السابق لموتى 

الجزائر، ويبين كيف تحايل الفنان 
الجزائري محمد اسياخم على إخفاء 

المعلم عن طريق تغليفه بطبقة 
مؤقتة من اإلسمنت. 

ʼالمسلوخ̒   )Un écorché( هو 
مشروع بحثي طويل األجل، حيث 
استكشفت فيه الفنانة التراث 

المعماري والتاريخي واالجتماعي 
المشترك بين الجزائر ومدينة 

مرسيليا في فرنسا. 

عرضت أعمال أمينة مينيا في 
متحف الفن الحديث والمعاصر في 

الجزائر، وفي متحف قرطاج الوطني 
في تونس، وفي متحف الفن المعاصر 

في مرسيليا، وفي أكاديمية 
هيبرنيان الملكية في دبلن، 

وفي متحف التصميم األفريقي في 
جوهانسبرج. كما شاركت في بينالي 
الشارقة الحادي عشر العام 2013، 
وبينالي داكار وترينالي فولكستون 

العام 2014. 

أورييل  أورلو

فنان مقيم في لندن.  تستكشــف 
أعمالــه المبنية على البحث 
البقــع العمياء من التاريخ 

وأشــكال السكون، وتتشارك أعماله 
األرشيفات  مع ما يطلق عليه اســم̓ 

 .ʼالكامنة

بعد دراسته الفنون الجميلة 
في كلية سانت مارتينز للفنون 

والتصميم، وفي مدرسة سليد للفنون 
في لندن، ودراسته علم الجمال 

والفلسفة في جامعة جنيف، حصل على 
درجة الدكتوراه في الفنون الجميلة 

من جامعة الفنون في لندن العام 
 .2002

فيديوهات  عرضت أعماله في معرض̓ 
وأفالم فنانين بريطانيين جدد̒  
في متحف التيت بريتين، وفي 
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ايفا الدولي )2014(؛ وفي              
 ʼترينالي أيشيʼوʼتجمع بيرجنʼ

(2013(؛ وفي مانيفستا 9’ )2012(؛ 
وفي بينالي البندقية الـ 54 

وبينالي ميركوسول 8 في البرازيل 
(2011(، كما عرضت أعماله منذ 
العام 2008 في معارض ومتاحف 

عامة مثل: وايتشابيل جاليري في 
لندن؛وقصر طوكيو وʹبيتونسالون̒  
 (Les Complices*( في باريس؛ و
 Württembergischerفي زيورخ؛ و
Kunstverein في شتوتجارت؛ و 
Extra-City في انتويرب؛ وفي 
الجامعة الكندية العالمية 

في القاهرة؛ و Kunsthalle في 
بودابست؛ ومتحف التصوير المعاصر 
في شيكاغو. من معارضه الفردية: 

التعتيم العميقʼ في ال فيرونيكا   ̓
في موديكا )2014(؛ و ʼفيلم 

غير منتجʼ في مؤسسة المعمل في 
 Les*( في باريس، و CCSالقدس، و
Complices( في زيورخ )2013(؛  

ʼظهرًا لظهرʼ في جزيرة سبايك في 
 ʼالوقت هو مكانʼبيستول )2013(؛

في Kunsthaus/Centre PasquArt في 
بيل؛ ʼالقصير والطويل منه9.0̒  في 
مؤسسة بيرفيكس للفن المعاصر في 

تورونتو )2012(؛ ʼلم يتبقَ شيءʼ في 
منتدى االسكندرية للفن المعاصر في 

مصر )2011(. 

رانيا بيللو

 ولدت في ثيسالونيكي في اليونان 
العام 1982، تعيش وتعمل حاليًا 

في لندن. تخرجت بدرجة الماجستير 
في السينوغرافيا من كلية سانت 
مارتينز للفنون والتصميم في 

لندن، ومن كلية الفنون الجميلة 
في جامعة أرسطو في ثيسالونيكي في 
اليونان. شاركت في اإلقامة الفنية 
ضمن برنامج ستوديو 60 في الكلية 

الملكية للفنون في لندن. كما 
حصلت على منحة من مؤسسة أوناسيس 
للفترة بين 2012-2013، وحصلت على 
الجائزة األولى من مؤسسة ʹجيانيس 
وزوي سبايروبولوسʹ العام 2008. 

شاركت رانيا في العديد من 
المعارض في اليونان، وألبانيا، 

وسويسرا، والواليات المتحدة، 
والمكسيك، والمملكة المتحدة، 

والمعارض الفردية في جاليري     
ʹتايمورʹ جراهن في نيويورك 

(2015(؛ وʹاكشن فيلد كودراʹ في 
ثيسالونيكي ومعارض ʹكالفاينانʹ 

في أثينا )2014(؛ وفي بيت أوروبا 
في لندن )2012(.  كما شاركت في 
عدد من المعارض الجماعية منها: 

مركز الفن المعاصر في ثيسالونيكي 
(2014(؛ المتحف الوطني للفن 

المعاصر في أثينا )2013(؛ موسكو 
بينالي الثالث للفنانين الشباب 

(2012(؛ متحف ʹاكس تيريزاʹ 
للفن المعاصر والمدرسة الوطنية 
للفنون في مكسيكو سيتي )2011(؛ 
وبينالي موسكو الدولي الثاني 

للفنانين الشباب؛ ومهرجان لوكا 
للصورالرقمية في لوكا،إيطاليا؛ 

ومتحف ʹسيكرونيوʹ في 
بوليكرونوبولوس،اليونان )2010(؛ 
وبينالي ثيسالونيكي الثاني للفن 

المعاصر )2009(. 

زدنكا بادوفيناس 

قيمة وكاتبة. تعمل منذ العام 
 Moderna Galerija 1993، كمديرة ل

في ليوبليانا، الذي توسع في 
عام 2011 ليشمل موقعين: متحف 

الفن الحديث ومتحف الفن المعاصر 
ميتيلكوفا. تسلط بادوفيناس الضوء 

في أعمالها على صعوبة عمليات 
إعادة تعريف التاريخ إلى جانب 
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التقاليد المختلفة في الفن 
المعاصر. كان معرضها األول الذي 

عالج هذه القضايا هو ʼالجسم 
والشرق - من الستينيات إلى الوقت 

الحاضرʼ (1998(. كما أسست أول 
مجموعة فنية شرق أوروبية، ʼآرت 
ايست 2000̒ . عرضت هذه المجموعة 

بشكل دائم منذ عام 2011 في متحف  
الفن المعاصر في ميتيلكوفا.

كان أول عرض لمجموعة آرت ايست  
ʼ :2000مجموعة آرت ايست 2000 +: 

فن أوروبا الشرقية في الحوار 
 Moderna Galerija في ʼمع الغرب

العام 2000؛ ثم تبعتها سلسلة 
معارض آرت ايست )2008-2003(. 
من معارضها ʼامرأة الشنغنʼ في 

Galerija Škuc في ليوبليانا 
(ʼ ،)2008متحف السرد الموازي في 
إطار L’Internationale̒  في متحف 
برشلونة للفن المعاصر، برشلونة 
(2011(؛ و ʼتوقف1:1̒  في متحف 

الفن المعاصر ميتيلكوفا )2013(. 
عملت بادوفيناس كمفوضة سلوفينية 

في بينالي البندقية من العام 
1993 حتى 1997 و 2005، وكمفوضة 
نمساوية في بينالي ساو باولو 

العام 2002، وهي رئيسة CIMAM من 
.2013-2010

فيريشتي موسافي 

ولدت في طهران العام 1981، 
حصلت على درجة البكالوريوس في 

الفنون الجميلة من جامعة الفنون 
في طهران العام 2006، ودرجة 
الماجستير في الفنون الجميلة 
من جامعة بليموث في المملكة 

المتحدة العام 2008. وهي حاليا 
طالبة لدرجة الدكتوراه في برنامج 
Curatorial/Knowledge في جامعة 

جولدسميث في لندن.

 تعيش فيريشتي بين طهران ولندن، 
وهي المديرة الفنية والقيمة ِلـ 
Magic of Persia ، وهي منظمة 
غير ربحية مقرها لندن، وتعمل 

على توفير مساحة للفنانين 
االيرانيين. كمديرة مشاريع وقيمة 

مساعدة للعديد من المعارض في 
طهران )2008-2010(، ومستشارة 

المشاريع الفنية في شركة التنمية 
في مبنى المدن الجديدة في طهران 

(2006-2007(، عملت على تنظيم 
الفعاليات، كما حررت وترجمت 
العديد من المنشورات. عملت 

بين العامين 2004 و2010 محررة 
ومترجمة في منشورات ʹبون-جاهʹ في 
طهران. عملت فيريشتي محاضرة في 
جامعة ايسيكس العام 2011، وفي 

جامعة آلتو في هيلسنكي منذ العام 
2014، كما عملت محاضرة زائرة في 
تشارسو هونار في طهران في آذار 

.2013

المسرح كجريمة،  تتضمن منشوراتها̓ 
المسرح كعدالةʼ في مجلة الفن 

واإلعالم في طهران العام 2013،وʼسالم 
سينما: دخول مساحة المجهولʼ في 

عن مصاصي الدماء وغيرهم من أشكال 
العيش المشترك )تحرير كارولينا 

ريتو، ولويزا أونجار، صدر عن 
DISDISDIS العام 2013)

كارولينا ريتو

قيمة معارض، وكاتبة وباحثة 
مقيمة في لندن، وهي حاليًا طالبة 

Curatorial / دكتوراه في تخصص
Knowledge في جامعة جولدسميث في 
لندن.  تحقق أبحاثها في أنظمة 
اللفظ والظهور السياسي من خالل 
األفالم الوثائقية والسردية، حيث 
تقوم بنقد هذه األنظمة من خالل 
فكرة الال-حدث، وهذه الفكرة ال 
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تعني غياب لحظة وقوع الحدث، بل 
هي مجموعة من الحاالت البسيطة 
التي ال يتم التقاطها من قبل 

النظام الرمزي. 

عملت في العام 2013 كقيمة مقيمة 
في برنامج اإلقامة بمدرسة األفكار 

(UNIDEE( في شيتي دي الرتيه 
في مؤسسة بيستوليتو في بييال 
بإيطاليا. وفي العامين 2010 

و2011، كانت قيمة باحثة في مختبر 
تنظيم المعارض في كونستفاك- 
ستوكهولم، كما عملت كقيمة 

مساعدة في برنامج الفن والهندسة 
المعمارية خالل فعاليات غيماراياش 

عاصمة الثقافة األوروبية - 
إسبانيا. من مشاريعها كقيمة: 
مشروع البحث، DISDISDIS، عن 

اللغة وماديتها، مشروع ʼالتسوية̓ 
 باالشتراك مع جان فان هيسويك، و
BES Revelação في متحف سيرالفز 

في بورتو، ومشروع قائم على عملية 
بحثية في حديقة نباتية بلشبونة 

بتمويل من جالبينكيان.

ليا بيرجوفسكي 

ولدت في رومانيا العام 1961. 
تحمل درجة الباكالوريوس من 

أكاديمية الفنون في بوخارست، ليا 
بيرجوفسكي هي المؤسسة والمنسقة 
ل CCA/CAA، )مركز األرشيف الفني 
المعاصر لتحليل الفنون 1985(، 

وهو مشروع عضوي ومستمر، باإلضافة 
إلى متحف المعرفة، الذي تطور من 
خالله دراسات ما بين حقلية منذ 

العام 1999. 

أعمالها، باإلضافة إلى كونها 
مواضيع المحاضرات وورش العمل 

التي تقدمها، عرضت في العديد من 
المعارض الفردية والجماعية حول 

العالم، وتشمل: بينالي ساو باولو 
(2014(، ودوكيومنتا 13 (2012(، 

ومتحف فان آب في آيدنهوفين 
(2010(؛ ومتحف تيت موديرن في 
لندن )2008(؛ وبينالي سيدني 

(2008(؛ ومتحف ناشر للفنون في 
جامعة ديوك في دورهام، كارولينا 

الشمالية، وفي المركز الوطني 
للفنون والثقافات جورج بومبيدو 
في باريس، فرنسا )2007(. تعيش 

وتعمل حاليًا في بوخاريست وسيبيو 
في رومانيا. 

هرير سركيسيان 

ولد في دمشق، سوريا العام 
1973.  حصل على تدريبه التأسيسي 

في استوديو والده للتصوير 
الفوتوغرافي في دمشق، ولكنه 
ارتاد أيضا المدرسة الوطنية 

العليا للتصوير في آرل في فرنسا 
(2003-2004( وفي عام 2010 حصل 

على درجة البكالوريوس فى التصوير 
من أكاديمية جيريت ريتفيلد في 

أمستردام. 

تتمحور أعمال سركيسيان حول 
الذاكرة والهوية الفردية 

والجماعية. تستخدم صوره للبيئات 
الحضرية والمناظر الطبيعية 

تقنيات وثائقية تقليدية إلعادة 
تقييم روايات تاريخية أو دينية 

أو اجتماعية أهم. يستكشف من 
خالل أعماله ذكرياته الشخصية 

وتراث عائلته األرمني، وفي ذات 
الوقت يدعو المشاهد للنظر إلى 

التناقض بين ما يعرض وبين القصص 
التاريخية.
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مسابقة ʹالفنانينʹ 
الشباب 2014

فيفيانا كيكيا

على الرغم من أن العنوان الرسمي للمسابقة هو ʼمسابقة الفنَّان 
الشاب للعام 2014̒ ، فإنه بالنسبة لي، لم تكن هذه الجائزة 

لفنان واحد فقط، لذلك فضَّلت أن أستخدم صيغة الجمع في العنوان، 
وبكل فخر أعلن دوري كقيمة لـمسابقة ʹالفنانينʹ الشباب 

ʼاليايا̒  للعام 2014.  كنت قد قررت أن أتعامل مع ʼاليايا̒  
كعملية متكاملة ال تقتصر على الجائزة، وقد تفاعل المشاركون 

مع هذا القرار، من خالل مساهمتهم في هذا المشروع الرائع، دون 
أن يشعروا بأنهم جزء من المنافسة؛ فتعاونوا بشكل منفتح، كما 

حفزوا أفكار بعضهم البعض بشكل أدى إلى إثراء المشاريع الفنية، 
وأثرى صورتها النهائية.

بدأت هذه الرحلة في أيار 2014، وكانت إحدى أكثر التجارب إثارة 
لالهتمام في حياتي.  فقبلت تحدي مسابقة الفنان الشاب )اليايا( 

مع فريق عمل برنامج الثقافة والفنون في مؤسسة عبد المحسن 
القطان، ومع الفنانين التسعة المشاركين في هذه الدورة: آية 

أبو غزالة، بشار خلف، فرح صالح، هنادي عزمي، حمودة غنام، 
إيمان السيد، مجدل نتيل، نور عبد، نور أبو عرفة.

في النسخ السابقة لهذه المسابقة، دعت مؤسسة عبد المحسن 
القطان القيمين الذين حملوا على عاتقهم المهمة الصعبة لترتيب 

معرض يتضمن عشرة أعمال غير مترابطة، تم اختيارها من قبل 
لجنة تحكيم.  أما في هذا العام، فقد أخذت المسابقة ثيمتها من 

مهرجان قلنديا الدولي 2014، الذي كان تحت عنوان: ʼاألرشيف: 
حياة ومشاركةʼ.  وإضافة إلى أن المسابقة هذا العام حملت تطورًا 

جديدًا؛ فألول مرة تقرر المؤسسة أن تعين قّيمًا للمسابقة منذ 
بداية العملية، للتركيز أكثر على اإلمكانيات التعلمية لهذه 

المسابقة.  كان هذا التغيير هو السبب الرئيسي الذي دفعني إلى 
المشاركة كقيمة لهذه المسابقة تبعًا الهتماماتي في التغيير 
المؤسساتي، وقيم التعليم في الحقل الفني، إضافة إلى فرصة 
استكشاف دور القيِّم كصانع للعملية، وليس فقط منتجًا للمعارض.

كانت هذه هي نقاط االنطالق التي بدأت منها خطتي المبدئية، التي 
شكلت، بعد ذلك، هذا المشروع الذي بدأت بتطويره منذ أيار 2014.  

أوالً، وقبل كل شيء، أردت إنشاء منصة تعلمية للفنانين التسعة 
المشاركين، الستخدامها لمشاركة األفكار، والقيم، والمعلومات.
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في هذا النص، سأحاول توضيح موقعي كقيمة ʼاليايا̒ ، وشرح وجهة 
نظري بعمق حول استخدام التعلم، وصناعة العملية، والعالقة بين  
ʼاليايا̒  وقلنديا الدولي، إضافة إلى إيصال تفاصيل أكثر حول 

فكرة المعرض بحد ذاته.

إمكانيات جديدة لتعلم الفن

أصبح الحقل التعليمي الحالي أشبه بالسوق، حيث تتنافس المؤسسات 
لتلبية متطلبات الطالب، وفي أغلب األحيان، تم تغليب الجانب 
المادي واإلداري.  في كتابه تدريس الفن في عالم الليبرالية 

الجديدة )Teaching Art in the Neoliberal Realm(، يسأل باسكال 
جلين: »هل ال تزال هناك مساحة للفن في هذا النظام؟«.  يحلل 
المنظرون والمعلمون المساهمون في هذا الكتاب الهام، سخرية 
سوق التعليم في النظام النيوليبرالي، ولكنهم كانوا قادرين 
أيضًا على اقتراح بدائل مالئمة أكثر الحتياجات التربية الفنية 

وخصائصها.  هذه البدائل تمثل بالنسبة لي األهمية الحقيقية 
للتربية الفنية التي من شأنها أن توفر األدوات والمنهجيات 

لمساعدة الفنانين على تطوير أفكارهم، والنمو في عملهم الفني.  
حاولت تطبيق هذه البدائل في برنامج التعلم عبر اإلنترنت الذي 
قمت بتنظيمه لفناني ʼاليايا̒ ؛ من خالل االستماع إلى أفكارهم، 

والدراسة معهم، والبحث جنبًا إلى جنب معهم، وإعطائهم اقتراحات 
لتطويرات جديدة.  اكتشفنا سويًا كتبًا جديدة، والتقينا أشخاصًا 
جددًا، وتخيلنا أشكاالً محتملة متعددة ألعمالهم الفنية وكيفية 

تطبيقها.

من المهم أن أنّوه إلى التحول الذي شهدته السنوات األخيرة؛ دمج 
التربية في الفن، وقبل كل شيء في ممارسة تنظيم المعارض، ما 

سّماه بول أونيل بـ ʼالمنعطف التربويʼ في كتابه تنظيم المعارض 
والمنعطف التربوي Curating and Educational Turn.  استجاب 

الفنانون والقيمون والنقاد واألكاديميون استجابة شاملة لهذه 
الديناميكية الجديدة إلعادة توجيه الفن نحو العملية التعلمية.  

لقد وفر هذا الكتاب العديد من المراجع والنقاشات التي 
استخدمتها لتثبيت مكاني كقيمة وباحثة تركز على تنظيم المعرفة، 

وليس على تنظيم األشياء.  بدمج الموقعين، أقترح أن التحول 
التعّلمي في عملية تنظيم المعارض، يمكن أن ينظر إليه باعتباره 
ردًا على التحول النيوليبرالي في األولويات األكاديمية.  قد يوحي 

هذا بأن المعنى، واألهداف، والحاجة إلى التربية الفنية، يجب 
أن تتواجد اآلن في مجاالت غير رسمية، مجاورة لمفهومها األكاديمي 

التقليدي.

لقد أتاحت لي مسابقة الفنان الشاب للعام 2014، فرصة رائعة 
لتجربة تطبيق تنظيم المعارض كعملية تعلمية.  وكمشروع موجه 
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للفنانين الشباب، بدت هذه التجربة منطقية ومناسبة ألغلبية 
المشاركين؛ حيث طلب معظمهم المزيد من المواد، والحوارات، 

والمحاضرات، والتبادل الجماعي.  كانت هذه العملية التعلمية 
التجريبية ممكنة بفضل المشاركة السخية، وحماسة كل من الفنانين 

والمحاضرين المشاركين، إضافة إلى فهمهم العميق لمفهوم هذه 
المسابقة وإمكانياتها.  تعلمنا جميعنا من بعضنا البعض، 

واستفدنا من الطاقة الجميلة التي كانت موجودة طوال المشروع.

خالل قراءتي لكتاب تدريس الفن في عالم الليبرالية الجديدة، بدا 
لي أنه لم تعد هناك مساحة لتعليم الفنون، وأن هذه التجربة 
التعلمية المهمة كانت ستجري بشكل أفضل باستخدام وسائل غير 
أكاديمية.  على الرغم من المرارة والسخرية التي يحملها هذا 
الكتاب، فإنه أقنعني بأنه ال يزال هناك مكان لتعليم الفنون، 
وإن لم يكن عبر المنابر األكاديمية المحافظة.  مؤخرًا، كانت 
هناك الكثير من األمثلة المختلفة للتعليم غير الرسمي من قبل 

مؤسسات الفن المعاصر، مثل تجربة األقمار الصناعية غير الربحية، 
أو المعارض الجامعية التي تقدم تعليمًا فنيًا أقوى بكثير من 

المؤسسات الرسمية.

أثبتت النقاشات التي قادت إلى المرحلة النهائية من مسابقة هذا 
العام، أنه ال توجد بيئة معينة وضرورية حتى تتم عملية تعلم 

الفنون؛ فيمكن استخدام أو تحويل أي مكان ليصبح مناسبًا لتعلم 
الفنون.  أعتقد أنه من األهم أن نسأل عن نوعية المؤسسات التي 
باستطاعتها أن تدعم هذه الفعاليات، وعن كيفية هذا الدعم. لقد 
وفرت مؤسسة عبد المحسن القطان أفضل الظروف الممكنة لالستكشاف 
والتجريب: تلقينا أنا والمشاركون كل الدعم التقني، واللغوي 
والمالي الالزم.  فرتبت المؤسسة هذه التجربة التعلمية بشكل 

جميل.

كانت التجربة التعلمية التي مررنا بها ال تنسى، فأعطتنا موادَّ، 
وأفكارًا، ومدخالت، ليس للمسابقة فحسب، بل لمشاريعنا المستقبلية 
أيضًا.  لقد حاولت أن أبني برنامجًا تعليميًا عبر اإلنترنت، ليكون 
ملهمًا وسهالً للفنانين الشباب المشاركين في هذا المشروع، فكّرسنا 
الوقت لمناقشة األفكار.  كان من الصعب على معظمهم أن يشاركوني 

أفكارهم: لم يكونوا معتادين على ذلك.

أنا سعيدة جدًا ألن مؤسسة عبد المحسن القطان قررت أن تمضي في 
هذه المغامرة، ووثقت في قدرتي كقيمة ومعلمة.  لمدة ثالثة أشهر 

قضيتها في رام هللا أعمل جنبًا إلى جنب مع طاقم برنامج الثقافة 
والفنون، استطعت أن أرى المصاعب، وأقّدر جميع الجهود التي 
استثمرها الجميع في هذا المشروع، وِقيمته، والمشاركين فيه، 
وضيوفه.  لن أستطيع أن أوفي فريق العمل حقه من الشكر على 

الجهد الذي تم بذله.
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تحديد موقع ʼاليايا̒ 

كان من بين العديد من االعتبارات في تخطيط مسابقة الفنان الشاب 
)اليايا( وتقديمها لهذا العام موقع المعرض ضمن اإلطار الشامل 
لقلنديا الدولي.  كانت مسؤوليتي كبيرة: ضمن بنية المسابقة، 

كنت أنا الشخص الذي سيقدم هؤالء الفنانين الشباب للجمهور.

قلنديا الدولي هو بينالي فلسطيني انطلق بناء على مشاركة 
مؤسسات محلية تهدف إلى تحقيق المزيد من االنتباه العالمي 

للمشهد الفني.  وهو، برأيي، مثال فريد لبينالي ال يخضع ألشكال 
جربت من قبل )مثل بينالي البندقية، أو دكار، أو إسطنبول ...( 

بل هو نموذج مبتكر.  قلنديا الدولي ال يسعى إلى االستقالل في 
تنظيم المعارض مثل بينالي دوكيومنتا، أو للمعايير الدولية 
مثل بينالي البندقية، لكنه ببساطة يجمع نشاطات العديد من 

المؤسسات الفنية والفنانين المحليين تحت مظلته.  وباعتباري 
قيمة  ʼاليايا̒ ، كنت أيضًا أحد قيِّمي قلنديا الدولي الذين قدموا 

النتائج النهائية للجمهور.

 (Access to the  ̒الوصول إلى التيار الرئيسʼ في نصه
)Mainstream يشير لويس كامينتزر إلى هذا التكامل بين الفن 

المحلي وممارسيه داخل اإلطار العالمي كتماثل - ناتج عن استعمار 
ناجح داخل التيار الرئيس.  استخدام كامينتزر لمصطلح تيار 

رئيس )mainstream( ال يعني مساحة مفتوحة، وال نظامًا ديمقراطيًا 
أو مؤسسة مدعومة من قبل األغلبية؛ يستخدم الكاتب هذا المصطلح 
للداللة على طبقة اجتماعية واقتصادية معينة.  يؤكد الكاتب أن 

 ،ʼحراس البوابةʼ التيار الرئيس يتكون من مجموعة محددة من
 mainstream ويمثل مجموعة صغيرة مختارة من األمم.  بنظره، الـ

هو اسم نظام بنية قوة يروج لثقافات مهيمنة فرضت نفسها 
)كامينتزر، 1995: 218(.

بهذا المعنى، تصبح ممارسة الفنون قرارًا سياسيًا للفنان، سواء 
أكانت الموضوعات والقضايا السياسية جزءًا من العمل أم ال.  ال 
يحدد التسييس في هذا السياق من خالل مضمون العمل الفني، بل 
من خالل القرارات التي يأخذها الفنانون؛ أي ثقافة يدعمون؟ 

أي جمهور يستهدفون؟ وإلى ماذا يهدفون من خالل أعمالهم؟ تعتبر 
العملية هي السياسة، كيف تتم األشياء، وليس ماذا يقال.  

السياسة هي الموقف وليس الرسالة.

الوصول إلى هذا الموقف والوعي بالنسبة إلى كامينتزر يغير موقف 
الفنان من التيار الرئيس )mainstream( بشكل كامل: جوهر القضية 
لم يعد في كيفية الوصول إلى التيار الرئيس، بل إمكانية وصول 
التيار الرئيس إليه.  تصبح عالقته بالتيار الرئيس ثانوية، ألن 
األهم هو انخراطه الواعي في بناء ثقافته، ووعيه بالجمهور الذي 
من أجله يبني هذه الثقافة.  لهذا السبب استثمرت كمية كبيرة من 
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الطاقة واالنتباه في تكوين برنامج التعلم عبر اإلنترنت، لتفعيل 
مشاركة الفنانين الشباب مع فنانين عالميين قاموا بحوارهم 

ونقاشهم باألفكار من خالل المحاضرات والتدريبات.  وصل التيار 
الرئيس إليهم في عملية إثراء متبادل.  حاولت في جميع مراحل 
العمل تعزيز هذا الموقف السياسي كأولوية، والسماح للرسائل 

السياسية الفردية من الفنانين بالوصول.

آخذًة بعين االعتبار السياقات االجتماعية واالقتصادية والثقافية 
والسياسية المعقدة التي تحيط بمسابقة الفنان الشاب، إضافة إلى 
تعدد الحقول في مجال تنظيم المعارض، أعتقد –كقيمة- أن عليَّ أن 
أنخرط مع هؤالء الفنانين الفلسطينيين الشباب كصانعة للعملية، 
وليس كمديرة مشروع، أو َحَكم على الذوق أو وسيطة ثقافية.  ضمن 

معرض ʼشهادات معلقةʼ، حققت ذلك عن طريق استخدام األساليب 
التشاركية في ممارستي لتنظيم المعارض.  وبعبارات أخرى، فإن 

هذه العمليات شاملة لكل من السياق والعوامل األساسية في 
المشروع: فهي تبدأ من تطور المعرفة بالمكان؛ التي تصبح أكثر 

رسوخًا بشكل جماعي من خالل مناهج تعاونية وتشاركية ضرورية إلنجاح 
العمل بين العاملين في الحقل الفني )قيمين، فنانين، منظرين، 
... الخ( الذين يأتون من خلفيات اجتماعية وسياسية وجغرافية 

مختلفة.

بالعمل ضمن هذه الشروط، يمكن للمرء أن يتجنب المفهوم التقليدي 
لقيم المعارض، والنظرة الفوقية له، وأن يسعى إلى العمل من 
خالل التفاوض عبر استراتيجيات تشاركية.  من خالل العمل بهذه 

الطريقة، تتغير ديناميكيات تنظيم المعارض: فبدل أن تكون مبنية 
على النتائج، تصبح مبنية على العملية ذاتها.  تستمر الفكرة في 
ما بعد باستثمار الموارد والطاقات لخلق نظام طويل األمد محلي 

وعابر للحدود للتعاون الحقيقي، ولتشجيع إنتاج منهجيات ومعرفة 
أكثر أصالة.  على الرغم من أن هذا قد ال يحقق نتائج فورية، 

فإنه سيسمح لألطراف المعنية )فنانين، قيمين، منظمين ...( 
بالتطور من خالل النمو والمشاركة المستمرين، وبالتالي السماح 
لظهور تعبير أعمق عن األمكنة المختلفة.  بمجرد أن يتم البدء 
بهذا المسار من المهم إكماله؛ لقد عملت لتفعيل هذا النظام 

وكلي أمل أن تستمر هذه الديناميكيات بالنمو في النسخ القادمة 
من ʼاليايا̒ .

مفهوم المعرض

رّكز المفهوم على قضية استخدام الفنانين للتأريخ الذاتي 
باستخدام منهجية أرشيفية.  اشتمل االقتراح على إنشاء مشروع 
طويل المدى ينتج عنه معرض ختامي يعتمد على أساس المشاركة 

الفعالة للفنانين ولي.  وكانت النتيجة عبارة عن مختبر مفتوح 
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يعتمد على أساس فهم بأثر رجعي الستخدام األرشيف كأداة لخلق 
التاريخ ضمن الفن المعاصر، من التسعينيات من القرن الماضي 
وحتى الوقت الحاضر.  اّتخذ المشروع شكل وديناميكية األرشيف: 

بالنظر إلى األمام وإلى الخلف في عملية تطوير المعرض، واإلنتاج 
الفني، والتشكيل النهائي.

نبع مصدر اإللهام لهذا المفهوم من معرض نظمته زدينكا بادوفيناس 
في موديرنا جاليريا في لوبليانا العام 2006، بعنوان ʼتواريخ 
متقطعة̒  )Interrupted Histories(.  قدَّم المعرض أعماالً لـ 27 

فنانًا ومجموعة فنية، وتم تقديم هذه األعمال كأدوات لعملية 
تأريخ جديدة في الفنون.  كان هذا المعرض مثاالً لعالقة جديدة بين 

الفن وتاريخه، األمر الذي شكَّل وظيفة جديدة للفن؛ وهي البحث 
عن إجابات في مساحات تقع خارج التاريخ المسجل، التي سمَّتها 

بادوفيناس بمساحات ʼالتواريخ المتقطعةʼ، وفي هذا المشروع هي 
.ʼشهادات معلقةʼ

وبالتالي، يتبع معرض ʼشهادات معلقةʼ األسئلة التي وجهت في 
المعرض السابق ʼتواريخ متقطعةʼ: ما هي تبعات غياب التأريخ 

المنظم للمساحات التي تقع خارج، أو على هوامش العالم الغربي؟ 
ما هي األساليب المطلوبة لتسريع عملية التأريخ هذه؟

تعود نقطة البداية هذه إلى نهج تنظيم معارض يقوم على األرشيف، 
 (The  ̒سنوات المختبرʼ مستوحىً مما سمَّته باربرا فاندرليندن بـ
)Laboratory Years في تنظيم المعارض، التي كانت المعارض فيها 
تنظم بإشارة واضحة إلى معارض سابقة.  ʼشهادات معلقةʼ هو معرض 

قائم على هذه العملية، ومشروع يشير بشكل واضح إلى معرض 
ʼتواريخ متقطعةʼ، ويوسع مفاهيمه من خالل مساهمات الفنانين 

المشاركين وعدد من المحاضرين )فنانين وقيِّمين( ومنيّ.

بعد أن تم اختيار الفنانين للمرحلة النهائية، ناقشت معهم 
أفكار أعمالهم بشكل فردي، ومن ثم بشكل جماعي مع بقية الفنانين 
اآلخرين.  وبشكل مواٍز، قمت بتزويدهم بمعلومات عن مجموعة مشاريع 

أرشيفية أخرى من مناطق جغرافية وسياسية أخرى.  أعطت هذه 
المعلومات الفنانين فهمًا أفضل لمناهج مختلفة تستخدم في أنحاء 
مختلفة من العالم، لمعالجة المساهمات والتغييرات الحاصلة على 

البناء التاريخي.  وكنقطة بدء للمختبر الذي أردنا إنشاءه، 
استكشفنا معارض وأعمال فنية سابقة متعلقة بمفهوم التأريخ 

الذاتي وتشكيل األرشيفات.

وّفر هذا المشروع المبني على فكرة كونه عملية مستمرة، الفرصة 
للفنانين المشاركين للتعبير عن الهموم الفلسطينية في حوار 
مع القضايا الدولية األوسع نطاقًا.  وعلى الرغم من االختالف في 

سياقات محددة، غالبًا ما تكون الدوافع متشابهة عند إنتاج 
الفنانين ألعمال أرشيفية.  حتى وإن لم يتم التصريح بكونه عمالً 
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أرشيفيًا، يستخدم مفهوم مراجعة التاريخ من خالل جمع، ودراسة، 
وإعادة النظر في الوثائق كوسيلة إلعادة تجربة التاريخ.  هدف 

الفنانون المشاركون في هذا المشروع إلى استخدام تجارب الجمهور 
في التواريخ المنسية من خالل تجارب بصرية مشتركة.  وهذا النوع 
من تبادل المعرفة، سيعزز التواصل مع المناطق المهمَّشة، وكذلك 

سيزيد فرصة تلقي االهتمام داخل منظومة الفن المعاصر.

قدمت ʼاليايا 2014̒  فرصة للفناين ليصبحوا مؤلفين ومراقبين 
لقصة، أو حلقة، أو شخصية يرغبون في توثيقها، وبالتالي 
مشاركتها مع جمهور أوسع.  حوَّلهم هذا الفعل إلى مؤرخين 
ومؤرشفين.  اختبر الفنانون العديد من األشكال؛ من القصص 

الخيالية إلى تحليل المواد األرشيفية.  وبدخولهم هذه العملية، 
أصبحوا منتجين مشاركين للخطابات والقصص التي اختاروها.

المعرض

عرضت األعمال الفنية التي نتجت عن هذه العملية في مسرح رام هللا 
البلدي، في معرض ذي بنية مفتوحة كمختبر، األمر الذي شجَّع المزيد 
من العاملين في المجال والجمهور على تقديم مساهماتهم حتى بعد 

انتهاء مدة المعرض.

كما احتوى المعرض على غرفة للمصادر شكَّلت دماغ المشروع.  
وللتدليل على نقطة االنطالق لهذا المختبر المفتوح، فهرست هذه 

الغرفة بعض األمثلة على استخدامات بأثر رجعي لألرشيف ضمن 
الفن المعاصر، منذ تسعينيات القرن الماضي وحتى حينه، وعرضت 

مراجع استخدمها الفنانون لتطوير أعمالهم.  كما فتحت هذه 
الغرفة جزءًا من العملية للجمهور، من خالل عرض توثيقات برنامج 
التعليم عبر اإلنترنت لـ ʼشهادات معلقةʼ، حيث شارك الفنانون 

في عدد من اللقاءات عبر اإلنترنت، تم من خاللها تعلم المزيد عن 
اإلطار المفاهيمي للمشروع، وتبادل األفكار مع محاضرين وفنانين 

وعاملين في المجال الثقافي من حول العالم.  قدم الفنانون 
أورييل أورلو، ورانيا بيللو، وهرير ساركيسيان، وأمينة مينيا، 

والقيمتان زدنكا بادوفيناس وفيريشتي موسافي ورش عمل عبر 
اإلنترنت.  عقدت هذه الورش حصريًا لمشتركي  ʼاليايا̒ ، وهي اآلن 

متاحة للجمهور.

ضم المعرض ثالثة أقسام: الروايات الخفية/المرئية، والتأريخ 
الذاتي، والمخيلة.

عرض قسم الروايات الخفية/المرئية هذه الروايات التي تنسى 
باستمرار، أو التي يتم إقصاؤها، أو حظرها من قبل هؤالء الذين 

يكتبون التاريخ الرسمي.  وحتى مع وجود العديد من محددات 
الموضوعية في فعل كتابة التاريخ وأرشفته، يبقى هذا الفعل ذا 
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أهمية كبيرة في إعادة تقديم الحلقات المفقودة من الصورة التي 
كانت ستبقى مجزأة لوال ذلك.  قدم كلٌّ من آية أبو غزالة، ومجدل 
نتيل، وفرح صالح، وحمودة غنام أماكن واضحة، وأشخاصًا، وروايات 

شخصية كانت قد تظل غير معترف بها من قبل المؤرخين الرسميين.

من خالل قسم التأريخ الذاتي، تم تقديم هذا المصطلح باعتباره 
استراتيجية مفترضة من قبل الفنانين إلدارة تاريخهم في الحاالت 
التي ال يتم تنفيذ فعل كتابة التاريخ وتحليله من خالل مؤسسات.  
فهو يوفر وسيلة للفنانين للسيطرة وتحمل مسؤولية الروايات في 
سياقهم الشخصي.  تناول كل من إيمان السيد، وبشار خلف، وهنادي 
عزمي إنتاج الفن، وتاريخ الفن، والمؤسسات الفنية، والممارسات 

الفنية كأدوات لصناعة التاريخ.

في قسم المخيلة، عرض االبتكار كأداة فعالة في يد أولئك الذين 
ينخرطون في فعل كتابة التاريخ.  فعبر استخدام المخيلة، هم ال 

يكتبون التاريخ فحسب؛ بل هم يخلقونه ويتفاعلون معه.  تفتح 
المخيلة نافذة تطل على المستقبل، كما تعطي األمل للماضي الذي 
تم االعتراف به وتأريخه.  عملت كل من نور أبو عرفة، ونور عبد 

مع المخيلة، معتمدتين على قواعد الفهم الفلسفي للواقع، ورواية 
القصص األسطورية.

جانب من غرفة املصادر يف معرض 'شهادات معلقة' في مسرح بلدية رام الله

The 'Suspended Accounts' Source Room in the Ramallah Municipality Theatre
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بيان لجنة تحكيم 
مسابقة الفنان الشاب 
للعام 2014 )اليايا(، 

جائزة حسن الحوراني

ال بد في البداية من أن نتوقف، كأعضاء لجنة تحكيم مسابقة 
الفنان الشاب للعام 2014، على األوضاع القاسية والتراجيدية 

التي يعيشها الفنانون وشرائح المجتمع كافة بشكل مستمر 
في فلسطين، وعلى التجربة األخيرة للحرب المدمرة على غزة، 

واالعتداءات اإلسرائيلية التي ما زالت تشهدها أجزاء كثيرة من 
الضفة الغربية، وعلى ما يكتنف فلسطين من ألم وحزن جراء كل 
ذلك.  وال بد من اإلشادة بقدرة الفنانين الشباب المشاركين في 
هذه المسابقة، وتحت ظروف كهذه، على االستمرار في العمل، األمر 
الذي يمثل بالنسبة لنا جوهر عملية الصمود والمقاومة السلمية.

إننا نشكر مؤسسة عبد المحسن القطَّان على ثقتهم بنا، وتفويضنا 
التخاذ قرارات صعبة، كأعضاء لجنة تحكيم في هذا البرنامج، وعلى 
ضيافتهم الكريمة.  إننا نهنئ قيِّمة المسابقة، فيفيانا كيكيا، 
إلخالصها والتزامها في العمل مع الفنانين التسعة خالل الشهور 
الماضية، وعلى تنظيم معرض باألعمال الفنية النهائية بهذه 

المهنية.  ونشيد كذلك بكافة الفنانين والمتحدثين الذين شاركوا 
في لقاءات وحوارات عبر اإلنترنت، سبقت األعمال النهائية التي 

نراها في المعرض، ما ساهم في إثراء أفكار الفنانين المشاركين 
وتطوير أعمالهم.

الوصول إلى النتائج النهائية عنى أربعة أيام من االجتماعات 
والنقاشات، والحوارات الثرية والواسعة، ليس فيما يتعلق 

باألعمال الفنية فحسب، ولكن أيضًا شمل دور القيمة والمؤسسة، 
وحول طبيعة هذه الدورة من المسابقة، كجزء من قلنديا الدولي 
في نسخته الثانية، وثيمته ʼاألرشيف: حياة ومشاركةʼ، حيث كانت 

هذه، المرة األولى التي ُيطلب من المشاركين في المسابقة، اقتراح 
مشاريع في إطار ثيمة معينة.  وكانت لدى اللجنة مواقف متباينة 
حول استدخال عملية تتمحور حول ʼالثيمةʼ في سياق هذا البرنامج 

المحدد، ولكن لقد ُأعجبنا جميعًا بالفنانين الذين أفلحوا في 
إرساء صالت ما بين الماضي والحاضر، والذين درسوا كثيرًا من 
المواد التاريخية، ووظفوها أو استخدموها بمهارة، ليخلقوا 

تعبيرات معاصرة.
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لقد أبدينا اهتمامًا خاصًا بأفكار الفنانين ونواياهم األولى، 
ومقترحاتهم األساسية، والكيفية التي تطورت معها مشاريعهم، 
وقّدرنا عاليًا صدق جهودهم.  لقد كانت اللقاءات مع الفنانين 
المشاركين مفيدًة كثيرًا، لكن التحليل النهائي الذي ارتكزت 

اللجنة عليه في قراراتها النهائية، استند إلى الجودة الفنية 
الكلية للعمل كما تم تقديمه في معرض المسابقة.  كما أبدينا 
اهتماما خاصًا أيضًا بأولئك الفنانين الذين تمّكنوا من تطوير 
وإثراء أفكارهم األولية التي انطلقت منها مشاريعهم الفنية.

هناك ترجمة تحدث ما بين الحدث الذي يجري، وبين تحوله إلى 
 ʼمهمة المترجمʼ أرشيف، كما يكتب والتر بنجامين في مقالته

العام 1921.  لهذه الترجمة آلياتها الخاصة، والمترجم بالضرورة 
فنان.  فقد استخدم كل واحد من الفنانين التسعة طاقم أدواته 

ومراجعه ليلقي الضوء على آليات تلك الترجمة.

وعلى الرغم من صعوبة المهمة المتمثلة في الوصول إلى النتيجة 
النهائية، واختيار بعض الفائزين من بين اآلخرين، فإننا نهنئ 

الفنانين كافة على جهودهم والتزامهم.  كل واحد منهم فائز بشكل 
أو بآخر، بمجرد أنهم كانوا جزءًا من هذا البرنامج، علمًا أنه 

لم يكن أمامنا بدٌّ من اّتخاذ قرارات قاسية.

نود أن نبدأ بإشادة خاصة بالفنانة مجدل نتيل على عملها    
ʼبدون أكفانʼ.  لقد شعرنا أن هذا العمل الفني يساهم، إلى جانب 
أعمال أخرى، في استنطاق الموضوع الصعب للبقايا الحقيقية للموت 

وللصدمة اإلنسانية.  وبشكل مؤثر، فإن المشروع ُيصادي الطريقة 
التي قامت بها الفنون الشعبية بتمثيل الشهداء، والتاريخ، 

واأللم الحاضر عند أولئك الذين يواصلون انتظار عودة أحبِّائهم.

قررت اللجنة منح الجائزة الثالثة مناصفًة لـ:

ʼبينولوبيʼ نور عبد عن عملها

و

ʼابن فدائي في موسكوʼ فرح صالح عن عملها

إن الصور في عمل نور عبد كانت قوية وتخاطب الموضوع، لكنها 
حملتنا إلى أماكن أخرى، ولم تحددنا فقط بالمجازات الواضحة حول 
االنتظار واإلعادة في القصة األسطورية.  هناك طاقة إبداعية خام 
في العمل.  وإننا ندرك أن الفنانة قامت بجهود كبيرة للتعبير 

عن أفكارها بوسيط فني صّعب، األمر الذي بدا طموحًا ومثيرًا للتحدي 
من الجانب التقني.  إن االختبار المدروس للوسيط الفني يخاطب 

الماضي األسطوري بتناغم وحساسية.

قامت فرح صالح بخلق بوابة لنا لالتصال بتاريخ لم يتم مسُّه أو 
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إثارُته بشكل صريح.  إن عملها ʼابن فدائي في موسكوʼ ال يعطينا 
معلومات جديدة فحسب، بل أيضًا يقدم تأويالً يفضي إلى قراءات 

متعددة للحدث ذاته.  لقد أثار انطباعنا قرار الفنانة تقاطع 
عملها كراقصة مع خلق أعمال فيديو وتركيب، عمليتان لم يسبق 

لها االشتغال بهما من قبل.  إنها تسترد اإليماءة في هذا العمل، 
وتمنحها قراءات جديدة، مذكرًة إيانا بأهمية تقليد لغة الجسد 

عبر تاريخ الفنون البصرية.

وتمنح اللجنة الجائزة الثانية لـ:

ʼالرغبة في مراقبة ذاكرة متبقيةʼ نور أبو عرفة عن عملها

فإننا نعتبر عملها مقنعًا ومتعدد الطبقات، وأصيالً ومعقدًا، 
إضافة إلى جماليته.  إن عمل أبو عرفة يفتح المجال لألسئلة 
والتقدير الجديد للمواد التاريخية؛ للوحات كانت وما زالت 

مهمة وأيقونية.  وبوقوفها في موقع الفنان، وتخيلها لما رآه، 
تكرم الفنانة أعمال الفنانين بتلك الترجمة الشاعرية، ولكن 

من خالل وسيط مختلف، ُملقيًة الضوء على الكيفية التي تماحك بها 
المخيلة التاريخ.  لقد شاهدنا عنصرًا ساحرًا في العمل، يشبه 

تناسخًا طيفيًا يكشف الظهورات التي هي دائمة الحضور وغير منسية، 
ُمستدعيًة روح الماضي إلى اللحظة الحاضرة.

أما الجائزة األولى، ʼجائزة حسن الحورانيʼ، فتذهب لـ:

ʼِّظل الظلʼ بشار خلف عن سلسلة لوحاته

لقد أثار إعجاَبنا تبجيُل خلف واحترامه لمصدر إلهامه؛ أعمال 
الفنان سليمان منصور، والخطوات الجريئة التي قام بها في إحضار 
رواية الفنان الكبير إلى الوقت الحاضر.  لقد أثارت انطباعنا 

الصرامُة التشكيلية، وأصالُة التعبير في مجموعة من اللوحات 
الناضجة بشكل غير مألوف بالنسبة لفنان شاب، وفهمه لعالقته 

بتاريخ فن الرسم الفلسطيني.  إننا نعتقد أن العمل يخفي صراعًا 
عميقًا تحت األسطح الناعمة والمخادعة لتلك اللوحات، وإن هنالك 

ذكاًء في القرارات التي اتخذها بشأنها.  كما نعتقد أن هناك 
فنانًا يطور بثقة مفرداته من خالل فن الرسم، الذي يعمل بوضوح 

بناء على قواعده الشخصية، وبرمزية ثرية.

وفي النهاية، إننا نهنئ الفائزين الذين أشدنا بأعمالهم في 
هذا البيان، ونتمنى، في الختام، لكل فنان وفنانة من الفنانين 

التسعة المشاركين، كل النجاح في المستقبل.
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أعضاء لجنة تحكيم مسابقة الفنان الشاب للعام 2014

أسنسيون مولينوس جوردو

سامية حلبي

كمال الجعفري

مايكل راكوفيتز

نداء سنقرط

28 تشرين األول 2014

بشار خلف يتوسط أعضاء لجنة التحكيم، وأفراد من طاقم مؤسسة عبد املحسن القطان، وبعض الضيوف، خالل حفل توزيع الجوائز يف مقر املؤسسة يف رام الله.

Bashar Khalaf, winner of the Hasan Hournai Award in the middle, during the award giving ceremony at the backyard of the A. M. Qattan Foundation.



68/147



معرض “شهادات معلَّقة”
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الروايات الخفية/المرئية

ُتنســى العديــد مــن الروايــات، 

ُتســتبعد، أو تمنــع مــن  أو 

ــون  ــن يكتب ــك الذي ــل أولئ قب

التاريــخ.  حتــى وإن افترضنــا 

ــل  ــي فع ــة ف ــددات الذاتي مح

كتابــة التاريــخ وأرشــفته، 

يمكــن لهــذا الفعــل أن يكون ذا 

أهميــة كبيــرة إلعــادة الحلقات 

المفقــودة مــن الصــورة، التــي 

ــه. ــن دون ــزأة م ــى مج ــد تبق ق

ســلط كل مــن آيــة أبــو غزالــة، 

ــح،  ــرح صال ــل، وف ــدل نتي ومج

ــى  ــوء عل ــام، الض ــودة غن وحم

أماكــن، وأشــخاص، وروايــات 

شــخصية لــم يتــم االعتــراف 

بهــا مــن قبــل أولئــك الذيــن 

ــخ. ــون التاري يكتب
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آية أبو غزالة
المخيم: مكان تحت التجربة

هنا من هذا المكان الضيق 
الرحب، ولدى توصيف ما يجري في 

هذا العالم، نرى أن األشياء 
تتكرر وتترك أثرًا غير مرئي 

على الجميع، وعلى كل ما يحيط 
بنا. أنحني وأصلي وأرسم... 
»وستستمر في االنفجار، الهو 

موت والهو انتحار، ولكنه 
أسلوب غزة في إعالن جدارتها 

بالحياة« )محمود درويش(. هنا 
وأنا جالسة على رصيف شارع 
العيادات المتهالك تارة، 

وتارة أخرى متكئة على حائط 
عند التقاطع الواصل بين شارع 
العيادات وسوق ʹاألونرواʹ في 

مخيم البقعة. الوقت يزحف وأنا 
أرسم. واآلن بعد أن انتهيت ما 
زلت أستحضر اللحظات العابرة، 
حينًا أرى التقاطع الذي يمثل 

أحد أهم شرايين المخيم، هنا، 
مزدحمًا، ومع ذلك ال يسعني سوى 

التقاط خطوط اسكتشية لبعض 
األشخاص المتسمرين هنا، وحينًا 
آخر يكاد يخلو المكان وألمح 

ظلي على األرض اإلسمنتية. 
حالفني الحظ في بعض األيام 

أللتقط رسومًا لذلك الباب؛ باب 
عيادة األونروا األزرق مفتوحًا 

على مصراعيه.

في كتابه ʼسيرة مدينة، عمان 
في األربعينياتʼ يستفيض عبد 

الرحمن منيف ليصف مكان طفولته 
الخاص من شخوصها إلى شرفاتها 

وأماكنها الحاضرة حتى اآلن.

المخيم، المكان، االسم، 
وربما ال يهم اسم المخيم، أو 
اعتباره مخيم لجوء أو شتات، 
حظي باعتراف حكومي أم ال،أو 

حتى إن اتفق على مسماه أم ال، 
ال يهم، مخيم سوف، البقعة، 

المحطة، غزة، أو جرش، شلنر، 
أو الرصيفة، الحصن أو الشهيد 
عزمي المفتي، حطين أو ماركا، 
جبل الحسين، الوحدات أو عمان 

الجديد، الطالبية، النصر.

يوثق هذا المشروع من إحدى 
زوايا المخيم رواية الفنانة 

المرئية للمكان على مدى سبعة 
أيام متتالية. ما الذي يمكن 
أن تراه هنا للوهلة األولى؟ 
الناس وتحركاتهم هنا وهناك، 

األزقة الضيقة في المكان، 
اللون األزرق الموحد لمرافق 

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

البعيد. لكن هناك عند الزاوية 
أشياء غير مرئية، الناس 

يتركون أثرهم على هذا المكان 
المؤقت المهمل.

صفحة 72-77:  آية أبو غزالة، 'املخيم: مكان تحت التجربة'، 24 اسكتش 

حرب وفحم عىل ورق، 28x26 سم كل اسكتش، مرسح بلدية رام الله.

صفحة 73: مشهد لعرض العمل. 

صفحة 74-76: تفاصيل لعرض العمل. )صفحة 74-75 تصوير: ضياء الجعبة(
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Aya Abu Ghazaleh
Refugee Camp: A Place Under Experiment 

From this wide and narrow 
place, as I describe what’s 
happening in the world, it 
keeps repeating, leaving an 
invisible trace on everybody 
and all around… I bow, I pray 
and I draw… 

“It is neither death, nor 
suicide. It is Gaza’s way of 
declaring that it deserves to 
live.“ Mahmoud Darwish

Here, as I sit on the 
ramshackle sidewalk of Al 
Eyadat Street in the Albaq’a 
refugee camp... sometimes 
reclining on the wall at 
the intersection that links 
Al Eyadat Street with the 
UNRWA market in the camp... 
time passes and I sketch… 
And when I’ve finished, I can 
still evoke those moments 
when the intersection is like 
a crowded vessel, although 
I was only able to capture 
those who were pensive and 
stationary. Sometimes the 
place almost empties out, and 
I notice my own shadow on the 
concrete surface. 

In Sirat Madina – Amman fi 
l-arba’inat, the writer 
Abdelrahman Munif describes 
his own childhood place, 
from the people to its 
balconies that still remain 
today. And George Perec, in 
An Attempt at Exhausting a 

Place in Paris, insists on 
imposing his methodology 
that what is neglected and 
invisible becomes the event.

The camp... the place... the 
name...  Names don’t matter. 
Whether it’s a refugee camp 
or a diaspora camp, whether 
governments recognise it or 
not, or even if we agreed 
on the names at all... It 
doesn’t matter... 

From one corner of the camp I 
came up with this project, to 
archive my visual narrative 
for seven sequential days, 
in this place, here, with 
the adjective that was given 
me since before I was an 
artist. On a first impression, 
you will notice the movement 
of people as they stumble 
around the narrow streets, 
the united blue colour of 
the UNRWA facilities. Shops, 
schools, street names… etc, 
full of homeland memories. 
But here in the corner there 
are invisible things, and 
people are leaving their 
traces on this temporary 
place.

pp 138-143: Aya Abu Ghazaleh, “Refugee Camp: a Place Under 

Experiment”, 24 ink and charcoal sketches on paper, 28 x 26 cm each.

pp 139-142: details and installation views, Ramallah Municipal 

Theatre. )pp 140-141 photos: Diaa Jubeh(
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مجدل نتيل
بدون أكفان

 ʼبدون أكفانʼ يتناول عمل
قضية جثث الشهداء المحتجزة 
لدى االحتالل اإلسرائيلي على 
مدى عمر الصراع، في مقابر 

جماعية دون شواهد تحمل أسماء 
أولئك الشهداءأو أعمارهم أو 
تواريخ وفاتهم. أرقام فقط 

تظهر مكتوبة على قطع معدنية 
في إشارة إلى تلك الجثة، 
كرمز يدرج في سجالت خاصة. 
هذه السجالت سرية للغاية، 

وتهدف إلى إلغاء هوية الجثث 
وحكايتها ومحو فكرة وجودها، 
ليصبحوا في عداد المفقودين 

لدى أهاليهم.

تطور العمل وتبلور تحت عنوان 
ʼبدون أكفانʼ، واستلهمت فكرته 
لدى عودة مجموعة الجثامين إلى 
ذويهم في العام 2008. ويجسد 

العمل التناقض في مشهد العودة 
والتكريم. 

َتصور الفنانة للعمل كان على 
شكل مشهد عشوائي لمقاطع 
أرضية تحتوي على مجموعة 

من المكعبات المصبوبة 
والمتزاحمة، التي تحمل 

فوق كل منها شريحة معدنية 
منقوش عليها رقم، كنايًة عن 

مجموعة القبور التي ضمت 
أولئك الشهداء. في المقابل، 
تظهر على الحائط مجموعة من 

البورتريهات الباهتة كترجمة 
لمشهد الصناديق، لتذكرنا أن 

هذه األرقام ليست مجرد أرقام، 
وإنما هي وجوه وأسماء وقصص 

منسية ألشخاص غائبين خلف تلك 
القطع المعدنية.

صفحة 78- 83: مجدل نتيل، 'بدون أكفان'، تركيب متعدد املواد )صناديق 

خشبية، مواد مطبوعة بجودة متدنية، صفائح معدنية، دهان(، أبعاد 

مختلفة، مرسح بلدية رام الله. 

صفحة 78-81: تفصيل لعرض العمل. )صفحة 81 أعىل تصوير: خالد فني(

صفحة 82: مشهد لعرض العمل.
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Majdal Nateel
Without Coffins

‘Without Coffins’ deals with 
the issue of the bodies of 
martyrs held in mass graves 
by the Israeli occupiers 
throughout the conflict 
period - without headstones 
bearing any names, ages, 
or dates of death, only 
metal signs showing a set 
of numbers for each body 
as a code to be included 
in private records. These 
records are strictly 
confidential and intended to 
cancel the identity of the 
bodies and erase the idea 
of   their existence in order 
that they become missing in 
the minds of their families 
and loved ones.

Inspired by a group of 
martyrs’ bodies returning 
home in 2008, the work 
embodies the contrast to the 
scene of return, and honour. 
The original conception of 
the work was random floor 
areas containing a set of 
crowded boxes each carrying 
a metal plate inscribed with 
a number, a metaphor for the 
graves that contained the 
bodies of the Palestinian 
martyrs. A group of faint 
portraits is hung on the 
walls as a translation of 
the scene of the boxes, 
reminding us that these 
numbers are not merely 

numbers: they are faces, 
names, forgotten stories, 
for the absent people behind 
the metal plates. 

pp 132-137: Majdal Nateel, “Without Coffins”, mixed media 

installation )wooden boxes, low resolution prints, metal plates, 

paints(, dimensions variable.

pp 133: installation view, Ramallah Municipal Theatre. 

pp 134-137: details. )p 134 upper photo: Khaled Fanni(
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فرح صالح
ابن فدائي في موسكو

بعد حرب العام 1982 على لبنان، توزعت القيادات 
الفلسطينية على الدول العربية، وأصبح مستقبل منظمة 
التحرير غير معروف. ولذلك، قرر بعض قياديي اليسار 
الفلسطيني إرسال أبنائهم إلى مدرسة دولية داخلية 

تدعى ʹاإلنتردومʹ في االتحاد السوفيتي من أجل حمايتهم 
وتأمين حياة مستقرة لهم. تأسست المدرسة في العام 1933 

في إيفانوفو، شمال شرق موسكو، بهدف استضافة أبناء 
الثوريين من جميع أنحاء العالم، كنوع من التكافل 

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

يصور هذا العمل التفاعلي، يومًا في مدرسة اإلنتردوم من 
الجانب الحركي، حيث يجسد العمل حركات كان يقوم بها 
الطالب في حصص التاريخ والغناء والفيزياء والكتابة 

اإلبداعية، بينما يحلل السياق التاريخي للمدرسة. يطلب 
العمل من الجمهور تجربة هذه الحركات كي يعيشوا تجربة 

اإلنتردوم.

هذا العمل هو شكل من التأريخ الذاتي واستعادة تاريخ 
فئة اجتماعية وسياسية معينة، وليس شكالً من أشكال 

الحنين لحقبة ما، وإن كان ذلك، فهو حنين للمستقبل؛ 
أي أنه يحث على التفكير في ماضي جيل من أبناء اليسار 

وحاضره، ويتساءل عن مستقبل الجيل القادم.
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صفحة 84 - 8٩: فرح صالح 'ابن فدايئ يف موسكو'، تركيب متعدد املواد؛ )4 أعامل فيديو: "حصة تاريخ" }2:45 دقيقة، متواصل{، "حصة غناء" }2:52، 

متواصل{، "حصة فيزياء" }2:40 دقيقة، متواصل{، "حصة كتابة إبداعية" }3:02 دقيقة، متواصل{؛ مقاعد خشبية، بوسرتات مؤطرة، ألواح صف، أقالم رصاص، 

دفاتر، لوحات تعريفية خشبية(، أبعاد مختلفة، مرسح بلدية رام الله.

صفحة 84 – 85:   مشهد لعرض العمل.

صفحة 86 - 87: صور ثابتة من الفيديو.

صفحة 88: مشاهد لعرض العمل. )أسفل تصوير: ضياء الجعبة(
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Farah Saleh
A Fidayee Son in Moscow

After the 1982 Israeli war 
on Lebanon, the Palestinian 
leadership scattered all 
over the Arab world and the 
PLO’s future was uncertain. 
Hoping to secure a safer 
and a more stable life for 
their sons, some of the 
Palestinian leftist leaders 
decided to send their sons 
to an international boarding 
school in the Soviet Union, 
the Interdom. The school was 
built in 1933 in Ivanovo, 
northeast of Moscow, to host 
children of revolutionary 
parents from all over 
the world as a form of 
solidarity between nations, 
including the children of 
Mao, Tito, La Pasionaria… 
and including my brother.

The installation portrays a 
school day in the Interdom 
from a physical point of 
view. It provides gestures 
and movements students used 
to do in their history 
class, singing class, 
physics class and creative 
writing class, while also 
analysing the historical 
context of the school. 
The installation asks the 
public to try these gestures 
themselves in an attempt to 
make them live the Interdom 
experience. 

This work is a form of 
self-historisation and 
reappropriation of the 
history of a certain socio-
political group. It is more 
than a form of nostalgia for 
a certain era; and if it 
was, it would be a nostalgia 
that is prospective, which 
reflects on the past and 
present of the children 
of the left of a certain 
generation while questioning 
the future of the current 
one. 

pp 126-131: Farah Saleh, “A Fidayee Son in Moscow”, mixed 

media installation )4 videos: “History Class” [2:45 min. loop], 

“Singing Class” [2:52 min. loop], “Physics Class” [2:40 min. 

loop], “Creative Writing Class” [3:02 min. loop]; wooden 

desks; framed posters; blackboards; chalk, pencils; notebooks; 

engraved wooden signs(, dimensions variable.

p 127: installation views, Ramallah Municipal Theatre. )bottom 

photo: Diaa Jubeh(

pp 128-129: video stills.

pp 130-131: installation view, Ramallah Municipal Theatre. 
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حمودة غنام
وادي النسناس

قضى حمودة غنام حياته في وادي 
النسناس، وهو جزء صغير مما تبقى 

من حيفا القديمة بعد النكبة. 
قابل غنام العديد من سكان الحي 
وسجل قصصهم، حيث وجد خالل عملية 

البحث هذه، أن صراع سكان حي وادي 
النسناس يكمن في الحفاظ على 

هويتهم، وبخاصة في ظل اضمحالل 
اللغة العربية، واختفائها من 

محيطهم وحياتهم اليومية وتفاصيل 
أمكنتهم.

يهدف المشروع إلى تسليط الضوء 
على بعض الحكايات التي وجدها 

الفنان خالل المقابالت التي 
أجراها، حيث سجلت الحوارات، وتم 

ربطها لتكّون سردًا على شكل ذكريات 
اختفت لتكشف عن الواقع الحاضر. 

اليوم، وفي ظل مواجهة سكان الحي 
للتمييز العنصري والتهميش، أصبح 
من الضروري استحضار تلك القصص 
التي يعمل االحتالل على محوها.

العمل عبارة عن غرفة أرشيف، 
تحوي صناديق تحمل أسماء عائالت 

فلسطينية مكتوبة باللغة العبرية. 
تسمع في الغرفة عددًا من المقابالت 

المسجلة لتلك الذكريات بشكل 
متداخل، ويحدد موقع الزائر 

الرواية التي سيستمع لها على 
غرار واقع حي وادي النسناس 

العشوائي.

صفحة ٩0-٩5: حمودة غنام، “وادي النسناس“، تركيب متعدد املواد 

)35 مساراً صوتياً، 187 صندوقاً كرتونياً، سامعات، لوائح بأسامء عائالت، 

ملصقات(، أبعاد مختلفة، مرسح بلدية رام الله. 

صفحة ٩0-٩1: أسامء العائالت الباقية يف حيفا.

صفحة ٩2- ٩4: تفاصيل، ومشاهد لعرض العمل، مرسح بلدية رام الله. 

)صفحة ٩2 تصوير: ضياء الجعبة، صفحة ٩3 تصوير: خالد فني(
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 1.أبي نادر

 2.أبو العسل

 3.أبو حاطوم

 4.أبو خضرة

 5.أبو دبوس

 6.أبو رحمون

 7.أبو شقارة

 8.أبو كليب

 9. أبو نصار

 10. أبو حمد

 11. أبو راس

 12. أبو سني

 13. أبو قمير

 14. أبو الزلف

 15. أبو حرش

 16. أبو الرُّب

 17. أبو عيسى

 18. أبو حليس

 19. أبو رقبة

 20. أصيلي

 21. إيراني

 22. اخشيبون

 23. بحوث

 24. بهائي

 25. بدر

 26. بندر

 27. بالّن

 28. بهو

 29. بدير

 30. بستوني

 31. بيراخ

 32. بيطار

 33. باشية

 34. بتريس

 35. بربارة

 36. برانسي

 37. برزخيان

 38. بخيت

 39. بدين

 40. بركات

 41. بشوتي

 42. بيدس

 43. بواردي

 44. بيومي

 45. بشارة

 46. بولس

 47. بشكار

 48. بشتاوي

 49. بشالوي

 50. بياضي

 51. بلوطين

 52. توتري

 53. تركي

 54. توما

 55. جبور

 56. جبالي

 57. جرايسي

 58. جرجورة

 59. جهشان

 60. جدع

 61. جدعون

 62. جمعة

 63. جمال

 64. حاج

 65. حبايب

 66. حبيبي

 67. حداد

 68. حايك

 69. حجار

 70. حكيم

 71. حالّق

 72. حرب

 73. حشمة

 74. حناني

 75. حويال

 76. حلو

 77. حمدان

 78. حمزة

 79. حّوا

 80. حجير

 81. حمود

 82. حمدون

 83. خطيب

 84. خالدي

 85. خياط

 86. خازن

 87. خمرة

 88. خميس

 89. خيرهللا

 90. خوري

 91. خميسة

 92. خليل

 93. خراساني

 94. خليف

 95. خرعوبة

 96. خّطاب

 97. خولي

 98. داموني

 99. دالل

 100. دكور

 101. دانيال

 102. درويش

 103. دعيم

 104. داميانوس

 105. دباغ

 106. دوحة

 107. دوايمة

 108. دقاق

 109. ديك

 110. دعبول

 111. دقة

 112. ذياب

 113. ذيبي

 114. رمشاني

 115. روحانا

 116. رحّيل

 117. ريناوي

 118. راشد

 119. رستم

 120. زعطوط

 121. زهر

 122. زعاترة

 123. زين الدين

 124. زعفراني

 125. زعبي

 126. زحالوي

 127. سابا

 128. سلباق

 129. سمارة

 130. سالم

 131. سالمة

 132. سبيت

 133. سرية

 134. سركيسيان

 135. سلطي

 136. سوداح

 137. سويدان

 138. شولي

 139. شمشوم

 140. شلبي

 141. شيتي

 142. شحيبر

 143. صنبر

 144. صايغ

 145. ظاهر

 146. ضومط

 147. طوبيا

 148. طباجة

 149. طنوس

 150. طه

 151. طويل

 152. طبراني

 153. طوبي

 154. كركبي

 155. غنام

 156. قرمان

 157. قزموز

 158. قندلفت

 159. كالسنة

 160. كلداوي

 161. كلداني

 162. كّرام

 163. لحام

 164. لوسيا

 165. لحود

 166. مشيعل

 167. مهرا

 168. مهجة

 169. محروم

 170. معوض

 171. نحاس

 172. نجمي

 173. نخلة

 174. نقارة

 175. نملة

 176. واكد

 177. يونس

 178. يحيى
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Hamody Gannam
Wadi Nisnas

Hamody Gannam has spent his 
life in Wadi Nisnas, a small 
segment of what was left of 
Haifa’s old city following 
the Nakba. In ‘Wadi Nisnas’, 
he interviewed residents 
from the neighbourhood and 
recorded their stories. 
During his research he 
discovered the residents’ 
struggle to preserve and 
maintain their identity, 
especially the disappearance 
of the Arabic language 
and the history of the 
neighbourhood. 

The project aims to shed 
light on some of the stories 
the artist encountered 
in the interviews. 
Conversations were recorded 
and connected in order to 
form a narrative in the form 
of flashbacks that vanish 
into what exists today. 
Today, as residents face 
racism and marginalisation, 
it is important to remember 
those stories the occupation 
attempted to erase.

The installation is an 
archive room that contains 
boxes with the names of 
Palestinian families in 
Hebrew. The visitor to the 
exhibition will walk through 
the room and hear the 
recorded interviews about 

those memories. The stories 
are not in any order; they 
are random, depending on 
where the individual stands, 
similar to the reality of 
Wadi Nisnas.

pp 120-125:  Hamody Gannam, “Wadi Nisnas”, mixed media 

installation )35 audio tracks, 187 cardboard boxes, speakers, lists of 

family names, stickers(, dimensions variable. 

pp 121-125: details and installation views, Ramallah Municipal 

Theatre.  )photos p. 122: Khaled Fanni, p 123: Diaa Jubeh(
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)In(visible Narratives

Many narratives are 

continually forgotten, 

excluded or forbidden by those 

engaged in the act of writing 

history. Even assuming the 

limits of subjectivity in the 

act of writing and archiving 

history, this act can be of 

great relevance to reintroduce 

missing links of a picture 

that would otherwise remain 

fragmentary.

Aya Abu Ghazaleh, Majdal 

Nateel, Farah Saleh and Hamody 

Gannam have given visibility 

to places, people and personal 

narratives that otherwise 

would not be acknowledged by 

those writing history.
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التأريخ الذاتي

التأريخ الذاتي هو استراتيجية 

إلدارة  الفنانــون  يســتخدمها 

ــي  ــاالت الت ــي الح ــم ف تاريخه

كتابــة  فعــل  فيهــا  يكــون 

التاريــخ وتحليلــه غيــر منظــم 

مــن قبــل مؤسســة.  وهــو وســيلة 

للفنانيــن لتحمــل المســؤولية، 

والســيطرة شــخصيًا علــى الســرد 

ــاص. ــياقهم الخ ــن س ضم

ــيد،  ــان الس ــن إيم ــار كل م أش

ــي  ــادي عزم ــف، وهن ــار خل وبش

ــخ  ــن، وتاري ــة الف ــى صناع إل

الفن، والمؤسســات والممارســات 

ــي  ــة ف ــة كأدوات ذات صل الفني

ــخ. ــة التاري صناع
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إيمان السيد
إعادة اإلنتاج

»إعادة اإلنتاج، إعادة 
الرواية، اإلعادة، إعادة 

الجمع، إعادة التسجيل، إعادة 
البحث، إعادة التقمص، إعادة 

الوجود«.

بالنسبة إلى إيمان السيد، 
إعادة فعل الشيء، تعطي بعدًا 
آخر، أو ربما تتيح المجال 

لرواية قصة مرة أخرى لمتلقين 
آخرين، وبالتالي خلق تصورات 

جديدة، وإذا كانت هذه 
التصورات موفقة، فإنها ستعبئ 

الفراغات.

بعد االطالع على أرشيف والدها، 
أدركت السيد أنها بال ذاكرة، 
وبال قصة شخصية. سألت والدها 
عن فلسطين، والكويت، ومصر، 

والعراق، وسوريا، واإلمارات، 
كما سألته عن فيينا ولندن؛ 

سألته عن زمن الفخر العربي. 
من خالل اإلعادة واإلعادة مرة 

أخرى، بدأت السيد اعتبار 
ذكريات والدها ذكرياتها 

الخاصة؛ فتذكرت وروت قصصه عن 
النساء الفلسطينيات اللواتي 

يبعن الحليب لكسب العيش 
الكريم، وقصة لقائها مع 

جبرا إبراهيم جبرا لمناقشة 
أعمالها، وذهابها إلى دار 

األوبرا ومقابلتها الحاج حسين.

تكمن األهمية في التاريخ 
الضائع أو الذاكرة الشخصية 

الملموسة، وغير الموجودة 
فعليًا. وكأن وثائق والدها 

وإعادة رواية قصصه، منحتها 
األهلية ألن تكون في فلسطين 
من خالل األرشيف والروايات 

المحكية. ساعدها األرشيف على 
أن تكون موجودة في مساحة 

من غير المسموح لها التواجد 
فيها. ساعدها تسجيل رواية 

والدها على الحصول على تاريخ 
قد ال يكون موجودًا في الكتب؛ 

التاريخ الذي روي من خالل 
تصنيف بديل للفن والمقاومة.

يمثل هذا العمل التركيبي مدخالً 
لذاكرة واحدة، تكون حقيقية 

حينًا)ذاكرة والدها( ومتخيلة 
حينًا آخر )ذاكرتها(. يحث 

العمل المشاهد على غمس نفسه 
في مساحة مثيرة من الذكريات 

المجزأة المعروضة من خالل 
وثائق، وصور متحركة وصوت.

صفحة 100 - 107: إميان السيد، 'إعادة مرة أخرى'، تركيب متعدد املواد 

والتقنيات )عرض فيديو }8:44 دقيقة، متواصل{، مقاطع صوتية، صور 

فوتوغرافية، رسائل، اسكتشات، رشائح، عارض للرشائح، سجادة، آلة تسجيل 

صويت(، أبعاد مختلفة، مرسح بلدية رام الله. 

صفحة 101-105: تفاصيل لعرض العمل. )صفحة 105 تصوير: أندي ستاج( 

صفحة 106: صور ثابتة من الفيديو.
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pp 108-115: Iman Al Sayed, “Re-repeat”, mixed media installation )video projection [8:44 min. loop], audio, 

photographs, letters, sketches, slides, slide projector, carpet, audio recorder(, dimensions variable. 

p 109: video stills. 

pp 110-114: Installation details, Ramallah Municipal Theatre. )photo pp 110-111: Andy Stagg(
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Iman Al Sayed
Re-repeat

”To recreate, retell, 
repeat, recollect, record, 
research, reincarnate and 
re-exist.“

For Iman Al Sayed, adding 
two letters, ”re“, before 
a word forms another 
dimension. Or perhaps 
may allow a story to be 
told again for different 
listeners, and through this 
create new perceptions, and 
if auspicious, fill the gaps. 

Going through her father’s 
archive, the artist began 
to realise how she was 
without any memory and no 
first-hand history. She 
interviewed her father about 
Palestine, Kuwait, Egypt, 
Iraq, Syria, the UAE, and 
asked him about Vienna and 
London; she asked about 
the time of Arab pride. By 
repeating and re-repeating, 
she began to recognise 
her father’s memories as 
her own, remembering and 
retelling his stories of the 
Palestinian women who sold 
milk in order to survive 
with dignity, how she sat 
with Jabra Ibrahim Jabra to 
discuss her work, the times 
she went to the opera, and 
how she met Haj Hussein.

The importance lies in the 
missing history, or the 
non-existent but tangible 
personal memory. Having 
the physical documents and 
re-repeating her father’s 
memories somehow granted the 
artist the eligibility to 
be in Palestine through the 
archive and the narratives. 
The archive helped her be 
in a space that she is 
not allowed to physically 
exist in. Recording her 
father’s story helped her 
have a history that may 
not be inscribed in books, 
a history that was told 
through an alternative 
classification of art and 
resistance. 

The installation acts as an 
entrance to a memory, one 
that is real )the artist’s 
father’s( and imaginary )the 
artist’s( at the same time. 
The audiences is induced 
to immerse themselves in 
a sensational space of 
fragmented memories shown 
through documents, moving 
images and sound. 
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بشار خلف
ِظل الظِّل

ʼظل الظلʼ عمل فني يشكل 
محطة جديده تتناول بعض 

أعمال الفنان سليمان منصور، 
والتغير الذي قد يلحق بالشكل 

أو المضمون في عالقتهما مع 
التغيرات الحاصلة في طبيعة 

األشياء حاليًا.

يسلط هذا العمل الضوء على 
أكثر من محور، منها أهمية نقل 
مضمون العمل كرسالة للتذكير 
بالهوية والمكان وطابع حياة 

الفلسطينيين، إضافة إلى 
تشكيله استمرارية لمبادئ 

الفنان منصور ورؤيته، وإن 
اختلف شكل العمل.

يركز هذا المشروع الفني 
على النقص الذي يتواجد في 

اللوحات. فغالبية عناصر لوحات 
الفنان منصور تلك مفقودة في 
زمننا الحالي. لكن يظل الظل 
أهم عنصر في هذا العمل. إنه 

مفهوم للوجود والمكان الذي ال 
يمكن أن يختفي أو يسلب. فالظل 

هو تأكيد على فكر الفنان 
منصور وعناصر أعماله، مهما 

نقصت أو اختفت فهي حقيقة 
موجودة وندركها دائمًا.

صفحة 108-115: بشار خلف، 'ظل الظل'، 6 لوحات )زيت عىل قامش( و6 صور للوحات مختلفة لسليامن منصور، أبعاد مختلفة، مرسح بلدية رام الله. 

صفحة 108-115: تفاصيل، ومشاهد لعرض العمل. )صفحة 144-115 تصوير: أندي ستاج( 
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pp 100-107: Bashar Khalaf, “Shadow of the Shadow”, 6 paintings )oil on canvas( and 6 reproductions of paintings by Sliman 

Mansour, dimensions variable.

pp 100-107: details and installation views, Ramallah Municipal Theatre. )photo pp 100-101: Andy Stagg(
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Bashar Khalaf
Shadow of the Shadow 

‘Shadow of the Shadow’ is 
an artwork which forms an 
intellectual dimension for a 
new stage that addresses the 
work of the artist Sliman 
Mansour and the changes in 
form and content in relation 
to current differences.

The work focuses on many 
aspects: the importance of 
transferring the content as 
a message that reminds us 
of our identity and place, 
and of the nature of our 
lives as Palestinians, as 
well as forming a continuity 
of Mansour’s principles and 
vision, even if the methods 
used are different. 

The nature of the work is 
linked to the shortcomings 
that reside in the form 
of the paintings. The 
shortcomings are linked 
to the current lack at the 
present time of the elements 
seen in Mansour’s work, 
as well as to the most 
important one: the shadow, 
considered as the concept 
of existence and location 
that cannot disappear or be 
taken away. The shadow is 
confirmation of the ideas 
and themes in Mansour’s 
work; no matter how much 

these may have decreased 
or disappeared, they will 
always be present as facts. 
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هنادي عزمي
صياغة التاريخ

على كتابة تاريخ مكان ما، 
االستناد إلى اآلثار التي تركها 
اإلنسان في ذلك المكان، وذلك 
يعتمد على من يكتب التاريخ 
ويقرر صحته. إن األقوياء هم 

بالعادة من يكتبون التاريخ. 
مرَّ على مدينة القدس عدد من 
الحضارات، التي، في أغلب 
األحيان، أستأثر المستعمر 

بكتابة تاريخها. يحاكي العمل 
فكرة إعادة صياغة التاريخ من 

وجهة نظر غير محايدة.

يتحدث المشروع عن بعض 
الحضارات التي تعاقبت على هذه 

المنطقة، وكان لها تأثيرها 
الواضح في المكان مثل الحضارة 

اليبوسية، والفرعونية، 
واليهودية، والبابلية، 
والفارسية، واليونانية 

والرومانية. تناوبت هذه 
الحضارات على مدينة القدس، 
وتركت آثارًا ما زالت قائمة 

فيها. في هذا العمل، استخدمت 
الفنانة الفخار ألنه كان مادة 

مشتركة في صناعة آثار هذه 
الحضارات.  وعلى الرغم من 

هشاشة هذه المادة، وانتشار 
شظاياها في كل مكان كدليل 

على تلك الحضارات، تكون 
دائمًا هنالك إمكانية إلعادة 
تركيبها بطريقة ما. ولكن ما 

هي الطريقة األصح إلعادة تركيب 
تلك الكسرات لصياغة القطعة 

الكاملة؟ وماهي المراجع 
المعتمدة لتلك العملية؟ إنه 

األمر ذاته بالنسبة لصياغة 
كتابة التاريخ. فبإمكان أي 
شخص أن يكتب تاريخه بنفسه، 
وأن يعيد صياغته بناًء على 

معتقد ما، أو أثر ما، أو حتى 
كتاب سماوي. بإمكانك، إذًا، 
كتابة روايتك وتاريخك كما 
تشاء، ولكن على أي أساس؟

116/99



صفحة 116-121: هنادي عزمي، 'صياغة التاريخ'، تركيب متعدد املواد )7 قطع سرياميك يف صناديق زجاجية، صناديق خشبية، أوراق ملصقة، مصدر ضويئ(، 

أبعاد مختلفة، مرسح بلدية رام الله. 

صفحة 116-117: مشهد لعرض العمل.

صفحة 118-120: تفاصيل لعرض العمل. )صفحة 118-11٩ تصوير: خالد فني(
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pp 94-99: Hanadi Azmi, “Drafting History”, mixed media installation )7 ceramic pieces in glass boxes, wooden boxes, sticker 

paper, light source(, dimensions variable. 

pp 95-97: details. )photos pp 96-97: Khaled Fanni(

pp 98-99: installation view, Ramallah Municipal Theatre. 
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Hanadi Azmi
Drafting History

The true history of a place 
should be written based 
on the traces left by the 
people that lived there, but 
this is always dependent on 
the writer of history and 
who decides the validity 
of that history. Writing 
history is always the prize 
of the strongest. Many 
cultures and forces have 
passed through Jerusalem, 
and most of the time it was 
the coloniser who wrote 
the history. ‘Drafting 
History’ simulates the idea 
of rewriting history from a 
biased point of view. 

The work talks about some 
of the civilisations that 
lived successively in the 
area and had a visible 
impact on the place. These 
include the Jebusites, one 
of the Canaanite tribes, 
the Jews, the Pharaohs, the 
Babylonians, the Persians, 
the Greeks, and down to the 
Romans. All of them lived in 
Jerusalem and left traces 
that still remain today. 
Although many different 
materials were used in 
these monuments, in this 
project pottery is used 
because it was the most 
common substance. Despite 
being easily broken, it 
has always been evidence 

of the existence of these 
civilisations, and it is 
possible to rearrange it 
in different forms. But 
what is the correct way 
to reassemble the broken 
pieces, and what are 
the references for this 
reassembling? The same 
questions can be applied to 
history and the writing of 
it. Anyone can write their 
own history and rewrite it 
depending on their beliefs, 
or evidence in a holy book. 
So you can write your own 
history as you wish, but on 
what basis will you build 
your narrative?
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Self-historisation

Self-historisation is a 

strategy assumed by artists 

to manage their history in 

situations when the act 

of writing and analysing 

history is not being led by 

institutions. It is a way 

for the artists to assume 

responsibility and personally 

take control of the narrative 

in their own context.

Iman Al Sayed, Bashar Khalaf 

and Hanadi Azmi refer to art 

making, art history, art 

institutions and artistic 

practice as relevant tools 

for history making.
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المخيلة

ــي  ــة ف ــي أداة قوي ــة ه المخيل

ــتركون  ــن يش ــك الذي ــد أولئ ي

ــخ.   ــة التاري ــل كتاب ــي فع ف

ــة،  ــتخدام المخيل ــالل اس ــن خ م

هــم ال يكتبــون التاريخ فحســب، 

ويتدخلــون  يخلقونــه،  بــل 

فيــه.  تفتــح المخيلــة البــاب 

للمســتقبل ليأتــي، ويعطي األمل 

ــراف  ــم االعت ــذي ت ــي ال للماض

ــه. ــه وتأريخ ب

عملــت نــور أبــو عرفــة، ونــور 

ــداًء  ــة، ابت ــع المخيل ــد م عب

مــن أرضية فهــم فلســفي للواقع 

والقــص األســطوري.
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نور أبو عرفة
الرغبة في مراقبة ذاكرة متبقية

يحاول هذا العمل خلق أرشيف 
بديل للفن الفلسطيني، 

باالعتماد على التاريخ الشفوي 
والمقاالت التي توثق أحداثًا 
في هذا التاريخ، إضافة إلى 

األرشيفات الشخصية لبعض 
الفنانين. جاءت فكرة إنشاء 
أرشيف بديل نتيجة للنقص في 

المعلومات لدى المؤسسات 
الفنية الفلسطينية حول هذا 

التاريخ، حيث أن تاريخ الفن 
الفلسطيني أقدم بكثير من 

المؤسسات الفنية في فلسطين.

يقوم المشروع على خلق أرشفة 
جديدة ابتدأت من البحث في 

محتويات صورة أخذت في مسرح 
الحكواتي العام 1985 لمعرض 

جماعي تحت اسم ʼمعرض الربيع 
األولʼ؛ وهو أحد نشاطات رابطة 

الفنانين التشكيليين في 

فلسطين آنذاك.

السرد التاريخي الذي يعتمد 
على وجهة نظر واحدة، جاء 

متأثرًا بمحاضرات مكتوبة لـ 
ميشيل فوكو في العام 1983 حول 

مصطلح ʼparrhesiaʼ والمترجم 
 ،ʼحرية الخطابʼ للعربية بـ
متسائالً حول الرواية/الراوي 

كحدث، وعالقته بكتابة التاريخ، 
مختبرًا الحدود بين الحقيقة 

وفعل كتابة التاريخ/الرواية 
كحقيقة.



A. F
B. U
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G. U
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صفحة 126-133: نور أبو عرفة، 'الرغبة يف مراقبة ذاكرة متبقية'، تركيب متعدد 

املواد والتقنيات )5 فيديوهات: 'فيديو 1' }1:37 دقيقة، متواصل{، 'فيديو 2' 

}2:47 دقيقة، متواصل{، 'فيديو 3' }3:2٩ دقيقة، متواصل{، 'فيديو 4' }2:11 

 ،LCD دقيقة، متواصل{، 'فيديو 5' }15:11 دقيقة، متواصل{؛ 5 شاشات

اسكتشات(، أبعاد مختلفة، مرسح بلدية رام الله. 

صفحة 126- 130: تفاصيل لعرض العمل.

صفحة 131-132: صور ثابتة من عميّل فيديو.  
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Noor Abuarafeh
Observational Desire on a Memory that Remains

“The word ‘parrhesia’, 
refers to a type of 
relationship between the 
speaker and what he says. 
For in parrhesia, the 
speaker makes it manifestly 
clear and obvious that what 
he says is his own opinion.“

Michel Foucault

This work is an attempt 
to create an alternative 
archive of Palestinian art 
history. The narration, 
that depends on one point of 
view, is influenced by Michel 
Foucault’s written lectures 
from 1983 regarding the 
term ”parrhesia“, translated 
into English as ”free 
speech“, which question the 
truthteller/truthtelling 
as an activity and its 
relation to writing history, 
examining the borders 
between truth and the act of 
writing history/storytelling 
as the truth. It also 
questions what remains in 
memory and its relation to 
writing history. Since the 
history of Palestinian art 
is much older than the art 
institutions in Palestine, 
large parts of Palestinian 
art are not documented. 
I rely on storytelling, 

derived from interviewing 
some Palestinian artists, 
from written articles and 
from personal archives. 
It began with a group 
photograph taken in 1985 
of Palestinian artists 
at Jerusalem’s Hakawati 
Theatre.

pp 82-89: Noor Abuarafeh, “Observational Desire on a Memory 

that Remains”, mixed media installation )5 videos: “Video 1” [1:37 

min. loop], “Video 2” [2:47 min. loop], “Video 3” [3:29 min. loop], 

“Video 4” [2:11 min. loop], “Video 5” [15:11 min. loop]; 5 LCD 

screens; sketches(, dimensions variable. 

pp 83-84: video stills.

pp 85-89: details of the installation in Ramallah Municipal Theatre. 
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نور عبد
بينالوبي

مستوحى من ملحمة هوميروس، 
األوديسة، يستند هذا العمل إلى 

مفهوم األسطورة؛ مكانتها في 
التاريخ وعالقتها مع الحاضر 
والخيال. تروي األوديسة قصة 

البطل اإلغريقي أوديسيوس 
ورحلته عائدًا إلى وطنه، حيث 
بعد نهاية السنة العاشرة من 
حرب طروادة، يكافح أوديسيوس 
لعشر سنوات أخرى في البحر، 
ويحارب مخلوقات غريبة قبل 

وصوله إلى وطنه.

طوال فترة غيابه، وعلى الرغم 
من اعتقاد الجميع بموته، فإن 
زوجته بينالوبي بقيت تنتظره. 

خالل هذا الوقت، جاءها ُخّطاب 
كثيرون، وسعوا باستمرار 

إلى إقناعها بالزواج منهم، 
وحاولوا استغالل غياب زوجها. 

اخترعت بينالوبي الحيل إللهاء 
الخّطاب، كانت واحدٌة منها 
اّدعاَءها أنها تحيك كفنًا، 
وأنها ستختار من ستتزوج 

بعد انتهائها من الحياكة.  
لكنهاكانت تحيك الكفن نهارًا، 

وتعيد فك الخيوط ليالً.

الرمز األنثوي الممثل في 
بينالوبي يتعامل مع األفكار 

العبثية، الوطن والوقت. ففي 
حضورها المستمر ينكشف غياب 

شخصية البطل. فعل حياكة السمك 
المتكرر في هذا العمل يقدم 

شعورًا باالنتماء والتشريد 
معًا، وعالوة على ذلك، فإنه 

يربط بين مفاهيم الصدمة 
والموت والذاكرة. فمن خالل فعل 

الحياكة تعود بينالوبي إلى 
الذاكرة الماضية.

تدخل األسطورة التاريخ من 
منظور مختلف، تعكس واقعًا آخَر 
غير الذي يعكسه التاريخ. هنا، 

يمكن اعتبار األسطورة حلمًا 
جماعيًا وخياالً عامًا.
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صفحة 134-13٩: نور عبد، 'بينالويب'، فيلم 

16 ملم، 6:27 دقيقة، متواصل، مرسح 

بلدية رام الله. 

صفحة 134-136: مشاهد لعرض العمل. 

)صفحة 134-135 أعىل تصوير: يوسف 

كراجة(

صفحة 137-13٩: صور ثابتة من الفيديو. 
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pp 76-81: Noor Abed, “Penelope”, 16mm film, 6:27 min. loop.  

pp 76-78: video stills.

pp 79-81: installation views, Ramallah Municipal Theatre. )photo pp 80-81: Yousef Karajah(



Noor Abed
Penelope

Inspired by and based on 
The Odyssey, Homer’s epic 
poem from Greek mythology, 
‘Penelope’ is based on 
the concept of myth, its 
position in history and its 
relation to the present and 
the imaginary.

The Odyssey centres on the 
Greek hero Odysseus and his 
journey home. After the 
end of the tenth year of 
the Trojan War, Odysseus 
struggles ten more years 
at sea battling mystical 
creatures before he finally 
arrives home. In his 
absence, he was assumed 
to be dead; yet his wife, 
Penelope, remains waiting 
for him. During this time, 
she had many suitors who 
pursued her persistently 
and took advantage of her 
husband’s absence. She 
devised tricks to delay 
them, one of which was to 
pretend to be weaving a 
burial shroud, claiming 
that she would choose a 
suitor when she had finished. 
She wove by day, and then 
unpicked the loom at night.

As a representation of 
Penelope, the female figure 
in the work is dealing with 
ideas of futility, homeland 
and time. Her continuous 

presence unfolds the absence 
of the hero figure. The 
repetitive act of sewing fish 
offers a sense of belonging 
and displacement, and links 
the concepts of trauma, 
death and memory. Through 
the act of sewing, she is 
simultaneously returning to 
a past memory.

Myth enters history from 
a different perspective; 
reflecting a reality other 
than the one history offers. 
Here, myth can be seen both 
as a collective dream and 
public imagination.
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Imagination

Imagination is a powerful 

instrument in the hands of 

those engaged in the act of 

writing history. By using 

imagination, they do not 

simply write history; they 

create it and interfere with 

it. Imagination opens up a 

window for the future to come 

and gives hope to the past 

that has been acknowledged 

and historicised.

Noor Abuarafeh and Noor Abed 

have worked with imagination, 

starting from a basis of 

philosophical understandings 

of reality as well as 

mythological storytelling.
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Suspended Accounts
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And so we congratulate the prizewinners whose work we have 
specifically commended here. But we would like to conclude 
by wishing each and every one of the nine artists who 
participated in this programme every success in the future 
with their work and careers. 

Samia Halaby, Kamal Jafari, Asunción Molinos Gordo, Michael 
Rakowitz and Nida Sinnokrot

28th October 2014

Hamody Gannam (left) with the Jury members (from left): Kamal Jafari, Nida Sinnokrot, Samia Halaby, Asunción Molinos Gordo, Michael 

Rakowitz and the Head of CAP’s Arts & Literature Unit, Nisreen Naffa`, during the artist’s interview with the Jury next to his work.

حمودة غنام (يسار) إىل جانب عمله الفني أثناء مقابلته أعضاء لجنة التحكيم، (يسار) كامل جعفري، ونداء سنقرط، وسامية حلبي، وأسنسيون مولينوس جوردو، ومايكل 

راكوفيتز، ومديرة وحدة الفنون واألدب يف برنامج الثقافة والفنون نرسين نفاع. 



Farah Saleh created a portal for us to connect to a history 
that has not been touched on or openly raised. Her work, A 
Fidayee Son in Moscow, not only shows us new information 
but is an interpretation that opens multiple readings of 
the same event. We were impressed by the artist’s decision 
to intersect her profession as a dancer with the creation 
of video and installation works, two processes with which 
she was engaging with for the first time. She recuperates 
“the gesture” in this work and offers it with new readings, 
reminding us of the importance of the tradition of the 
language of the body within the history of the visual arts.

We award the Second Prize to Noor Abuarafeh. We considered 
her Observational Desire on a Memory that Remains 
compelling and multilayered, complex and original, as well 
as aesthetically beautiful. It is a work which opens up 
questions and new appreciations of historical material, 
of paintings that were – and still are – iconic. In 
assuming the position of the painter and imagining what 
he or she saw, the artist honours their works with poetic 
translations in another medium, shedding light on how 
imagination teases history. We saw an element of magic in 
the work; an almost spectral reincarnation, which exposes 
the apparitions that are ever present and not forgotten, 
summoning the spirit of the past into the present moment.

And so to the First Prize – The Hassan Hourani Award – 
which we award to the painter Bashar Khalaf for his series 
of paintings Shadow of the Shadow. We were impressed by 
Bashar’s reverence and respect for the source of his 
inspiration, the work of the artist Sliman Mansour, and 
for the bold steps he took in bringing the senior artist’s 
narrative into the present time. We were impressed by this 
young artist’s compositional rigour, the genuineness of 
the expression in a group of paintings that are unusually 
mature for a young artist and by his understanding of 
his relationship to the history of Palestinian painting. 
We thought the work belies a deep struggle beneath the 
deceptively smooth finish of these paintings and that there 
is an intelligence in the decisions that have been made 
in them. We felt that here is an artist who is confidently 
developing his own vocabulary within the medium of painting 
and who is clearly working with his own personal grammar 
and a rich symbolism.
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their initial applications, how their work developed 
and to the sincerity of their efforts. Although the 
interviews with the artists were very helpful, in the final 
analysis we based our decisions primarily on the overall 
artistic quality of the work that was featured in the final 
exhibition. We also paid particular attention to those 
artists who had developed and enriched their original 
starting point as expressed in their applications. 

There is a translation that happens between an event 
taking place and its becoming archived and as Walter 
Benjamin reminds us in his 1921 essay ‘The Task of the 
Translator’, this translation has a mechanics of its own 
and the translator is indeed an artist. Each of the nine 
shortlisted artists used their own specific set of tools 
and frames of reference to shed light on the mechanics of 
this translation.

Despite the difficult task of having to arrive at final 
decisions and choosing some winners over others, we 
congratulate all the artists for their dedication and 
commitment. All are winners in their own way by being part 
of this programme, but inevitably we had to make tough 
choices. 

We would like to begin by giving a special commendation to 
Majdal Nateel for her work, Without Coffins.  We felt this 
work contributes to a body of work that articulates the 
difficult subject of the physical remnant of death and human 
trauma. Deeply moving, the project resonates with the way 
in which the popular arts in Palestine have represented 
martyrs and the history and pain that is present in 
communities who continue to wait for the return of their 
loved ones. 

Making our announcements in reverse order, we award the 
Third Prize jointly to Noor Abed and Farah Saleh. The 
imagery in Noor Abed’s Penelope was powerful and spoke to 
the subject matter, but it also takes us to other places 
and does not only limit us to the obvious metaphors of 
waiting and repetition in the mythical story. There is a 
raw creative power in the work, and we recognise that the 
artist had gone to considerable efforts to express her 
ideas in a difficult form that was ambitious and technically 
challenging. The carefully considered choice of medium 
speaks to a mythic past, with harmony and sensitivity. 
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The Jury’s Statement

We, the members of the Jury for this 2014 Young Artists 
Award, would like, first of all, to say that we acknowledge 
the tragic ongoing circumstances in Palestine for artists 
and for all communities. We acknowledge the experience of 
the recent devastating attacks on Gaza and the situations 
that are still playing out in many parts of the West Bank. 
We acknowledge the grief of Palestine. That the young 
artists in this year’s Award programme were able under such 
a situation to continue working is, to us, the essence of 
sumud, of steadfastness, and of peaceful resistance.

We thank the Foundation for their confidence in us to make 
the difficult decisions we have been asked to make as jurors 
in this programme, and for their generous hospitality. 
We congratulate the curator, Viviana Checchia, for her 
dedication and commitment in working with the nine selected 
artists over the preceding months and for presenting the 
final exhibition in such a professional manner. We also 
commend all the artists for their participation in the 
online meetings and discussions that preceded the final 
works that we see in the exhibition and which contributed 
to the development of their ideas and actual works.

Arriving at our final decisions entailed four full days of 
meetings and discussions. Our discussions were broad and 
rigorous – not only about the work of the artists, but 
also about the role of the institution and of curators, 
and on the nature of this particular Award as part of the 
second Qalandiya International and its theme of ‘Archives 
Lived and Shared’. This was the first time that the Award’s 
application process had asked young artists to propose 
works within a thematic framework. We often had differing 
opinions on the problematics of introducing such a themed 
process into the context of this particular programme, 
but we were all impressed by the artists who successfully 
navigated connections between the past and present, who 
studied historic material and skillfully used it to create 
contemporary expressions.

We gave careful consideration to the artists’ intentions, 
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جانب من غرفة املصادر يف معرض 'شهادات معلقة' في مسرح بلدية رام الله

The 'Suspended Accounts' Source Room in the Ramallah Municipality Theatre
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lecturers, artists and cultural practitioners. The online 
workshops were led by the artists Uriel Orlow, Rania 
Bellou, Hrair Sarkissian and Amina Menia, and curators 
Zdenka Badovinac and Fereshte Moosavi. Originally held 
exclusively for the YAYA participants, these discussions 
have now been made available to the public.

The exhibition itself contained three sections — (In)
visible narratives, Self-historicisation and Imagination:

The (In)visible narratives section presented those 
narratives which are continually forgotten, excluded or 
forbidden by those engaged in the act of writing official 
history. Even assuming the limitations of subjectivity in 
the act of writing and archiving history, this act can be 
of great relevance in re-introducing missing links of a 
picture that would otherwise remain fragmentary. Aya Abu 
Ghazaleh, Majdal Nateel, Farah Saleh and Hamody Gannam have 
rendered visible places, people and personal narratives 
that otherwise would not be acknowledged by officially 
sanctioned historians.

Within the Self-historicisation section, this term was 
presented as a strategy assumed by artists to manage 
their history in situations when the acts of writing and 
analysing history are not being led by institutions. It 
offers a way for artists to assume responsibility and take 
personal control of the narrative in their own context. 
Iman Al Sayed, Bashar Khalaf and Hanadi Hazmi refer to art 
making, art history, art institutions and artistic practice 
as relevant tools for history making.

In the section entitled Imagination, invention is 
presented as a powerful instrument in the hands of those 
engaged in the act of writing history. Noor Abuarafeh and 
Noor Abed worked with imagination, starting from a basis 
of philosophical understandings of reality as well as 
mythological story telling. By using the imagination, they 
do not simply write history; they create it and interfere 
with it. Thus, imagination opens up a window for the future 
and gives hope to a past that has been acknowledged and 
historicised. 
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This process-based project offered participants the 
opportunity to voice Palestinian concerns in dialogue 
with broader international issues. Despite the difference 
in specific contexts, the intention of artists creating 
archival work is often similarly motivated. Even if the 
format is not overtly declared to be an archive, the 
concept of revising history through collecting, studying 
and revisiting documents is used as a means to re-
experience history. The artists who participated in this 
project aimed to facilitate the audience’s experience of 
forgotten histories through shared visual experiences. 
This type of knowledge sharing will foster connections 
to marginal areas, as well as furnish an opportunity to 
receive attention within the contemporary art system.

YAYA 2014 offered an opportunity for the artists to become 
authors and observers of a narrative, an episode or a 
character of their choice that they wished to document 
and consequently share with a broader audience. This act 
transformed them into historians and archivists. The 
artists experimented with different formats, from imaginary 
narratives to analysis of archival material. By entering 
this process, they became co-producers of the discourses 
and narratives of their choosing.

The exhibition

The works of art that resulted from this process were 
shown at the Ramallah Municipality, in an exhibition that 
had the open structure of a laboratory and which invited 
further practitioners and the general public to make their 
own contributions even after the exhibition had closed.

The exhibition venue also hosted a Source Room, which acted 
as the brain of the project. To demonstrate the starting 
points of this open laboratory, this room catalogued some 
examples of the retrospective use of the archive within 
contemporary art from the 1990s onwards, as well as 
reference material used by the artists in the development 
of their projects. Furthermore, it opened up part of the 
process to the public by showing the documentation of 
the ‘Suspended Accounts’ e-learning program. The artists 
engaged in a number of online meetings during which 
they learned more about the conceptual framework of the 
project and exchanged and shared ideas with international 
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the format and dynamic of an archive in itself: looking 
both backwards and forwards in its curatorial development, 
artistic creation and final formalisation.

The source of inspiration for this concept lies in an 
exhibition curated by Zdenka Badovinac at the Moderna 
Galerija in Ljubljana, Slovenia, in 2006, entitled 
‘Interrupted Histories’. This exhibition presented works 
by twenty-seven artists and groups, offering these works 
as instruments for new historicising processes in art. 
It was an example of a new relationship between art and 
its history that consequently created a new function of 
art: searching for answers in areas that lie outside 
the canonised history, that Badovinac terms spaces of 
interrupted histories and that within this project are 
called suspended accounts.

Thus, ‘Suspended Accounts’ followed the questions addressed 
within the previous exhibition ‘Interrupted Histories’: 
what are the implications of the absence of systematised 
historicisation in spaces outside, or on the margins of, 
the Western world? What methods are required to accelerate 
the processes of such historicisation?

This curatorial starting point itself references an 
archival curatorship approach, inspired by what Barbara 
Vanderlinden defined as “the laboratory years” of curating, 
under which exhibitions were made in explicit reference 
to previous ones. ‘Suspended Accounts’ is a process-based 
exhibition and project made with clear reference to the 
‘Interrupted Histories’ exhibition, but expanding it with 
the contributions of the participating artists, several 
lecturers (artists and curators) and myself.

After passing the selection process, the artists discussed 
their proposals individually with me, and collectively 
with the rest of the group. In parallel, I provided 
them with information concerning a collection of other 
artistic archival projects from various geo-political 
areas. These materials gave the selected artists a better 
understanding of different approaches utilised around the 
world to address contributions to and subsequent changes in 
historical construction. As a point of departure for the 
laboratory we were going to create, we explored previous 
exhibitions and artists’ works relating to the concept of 
self-historicisation and archival formalisation.
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Taking into account the complex social, cultural, economic 
and political contexts which surround the YAYA, as well 
as the multidisciplinarity of the curatorship field, I 
believe that as a curator I should engage with these young 
Palestinian artists more as a process maker than as a 
project manager or an arbiter of taste or cultural broker. 
I achieved this by employing participatory methods; in 
other words, these processes are inclusive of both the 
context and the protagonists of the project. They start 
from the epistemology of the place and become collectively 
established through a collaborative and participatory 
methodology, which presupposes working together with arts 
professionals (curators, artists, theoreticians, cultural 
workers, etc.) coming from different geographical and 
socio-political backgrounds. Working on these terms, one 
can avoid the traditional curatorial God’s-eye-view and 
strive for a practice of negotiation, proceeding from 
a participatory strategy. By working in this way, the 
dynamics of curatorial projects can change: instead of 
being outcome driven they will be process driven. The idea 
then follows to invest resources and energy in the creation 
of a long-term local as well as transnational system for 
genuine collaboration to take place and to encourage a 
more indigenous methodology and knowledge to be created. 
Although it may not deliver immediate results, this would 
allow the protagonists involved (artists, curators, 
organisations…) to develop through continuous growth and 
sharing, allowing a deeper expression of each locale to 
emerge. Once this trajectory is set, it is important to 
pursue it. I have endeavoured to activate this system and 
it is my hope that these dynamics will continue to grow in 
future editions of the YAYA. 

The curatorial concept

The curatorial concept for the 2014 YAYA focused on the 
issue of the artist’s use of self-historicisation using an 
archival methodology. The initial proposal consisted of 
creating a long-term project leading to a final exhibition 
(‘Suspended Accounts’) based on the proactive engagement of 
the artists and myself. The result was an open laboratory 
grounded in a retrospective understanding of the use of the 
archive as a tool for creating history within contemporary 
art from the 1990s until the present. The project took 
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presenting the final outcome to the mainstream.

In his essay, Access to the Mainstream, Luis Camnitzer 
refers to this integration of local art and its 
practitioners within the global as assimilation – resulting 
from a successful colonisation within the mainstream. 
Camnitzer’s use of the term mainstream is not intended to 
suggest an open space, a democratic system or a majority-
supported institution; it is used by the author to refer 
to a specific social and economic class. He asserts that 
the mainstream is composed of a defined group of cultural 
gatekeepers and stands for a select nucleus of nations. 
In his understanding, mainstream is the name for a power 
structure that promotes self-appointed hegemonic cultures.

In this sense, becoming a practitioner is a political 
decision for an artist, whether political topics and issues 
are part of their practice or not. To be politicised in 
this sense is not determined by the content of their art, 
but, rather, by the decisions they are making: which 
culture they are supporting, which audience they are 
speaking to and what they are aiming for in their work. 
What counts as politics is the process; it is how things 
get done rather than what is being said. Politics is the 
attitude rather than the message. 

For Camnitzer, having this attitude and reaching this 
awareness completely changes the position of the 
practitioner within the mainstream. The core of the issue 
is no longer the practitioner’s access to the mainstream, 
but the mainstream’s access to the practitioner. The 
relationship with the mainstream becomes secondary, since 
what counts is the conscious engagement with building 
the practitioners’ own culture, and the awareness of the 
audience for whom they are building it. For this reason, 
I invested great attention and energy in the creation of 
the e-learning programme, to balance the fact that the 
young artists were being presented internationally with 
input from international practitioners, who entered into 
dialogue with the participants through a series of lectures 
and workshops. The mainstream gained access to them in 
a mutually enriching process, and I tried throughout to 
foster this political attitude as a priority, allowing the 
political messages of individual artists to follow from 
this.

١٥٣/62



support, and the Foundation facilitated this educational 
turn beautifully.

The educational process all of us went through was an 
unrepeatable experience that gave us new materials, ideas 
and inputs, not only for the YAYA but for our future 
careers. I tried to create the most inspiring and feasible 
e-learning programme for the young artists taking part 
in the project, and I devoted several hours to simply 
discussing their ideas with them. It was a significant 
task for most of them to open their minds and share these 
concepts with me; they were not, apparently, used to doing 
this. I am very happy that the A.M. Qattan Foundation 
took this risk and had trust in me and my potential 
as a curator-educator. Through living in Ramallah for 
three months, and working alongside the Culture and Art 
Programme, I was able to witness the difficulties and 
appreciate all the efforts everybody invested in this 
project, the curator, the participants and the invited 
guests. I can never thank the team and its external 
collaborators enough for all that we achieved.

Positioning YAYA

Among the many considerations in the planning and 
presenting of the 2014 YAYA was the placing of the 
final exhibition within the overarching framework of 
the Qalandiya International (QI) project. Mine was a 
significant responsibility: within the YAYA infrastructure, 
I was potentially presenting these young artists to the 
‘mainstream’.

Qalandiya International is a Palestinian biennale in which 
local cultural organisations collaborate and collectively 
contribute their individual offerings, with the aim, in 
part, of increasing international/mainstream exposure. 
It is, in my opinion, a unique example of a biennale 
not responding to any of the biennale formats already 
experimented with (such as Venice or Dakar or Istanbul…) 
and in so doing creating a very innovative model. QI does 
not look for the curatorial independence of Documenta or 
the national criteria of Venice, but pulls together the 
activities of local organisations and practitioners and 
presents it under the umbrella of a Biennale. Thus, by 
being the YAYA curator, I was also one of the QI curators 
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researcher who focuses on curating knowledge rather than 
curating objects, and in combining these two positions I 
propose that the educational turn in curating can be seen 
as a response to the neoliberal shift in the academy’s 
priorities. This might suggest that the meaning of, the 
need for and the aims of art education must now stand in 
more informal and fluid fields adjacent to its traditional 
academic conception. Thus, the YAYA represented for me a 
great occasion to experiment with a more educationally 
led curatorial practice. As a project directed at young 
artists, this approach made sense and suited the majority 
of participants very well; most of the participating 
artists asked for more material, more dialogue, more 
lectures and more collective exchange. This exploratory 
educational process was made possible thanks to the 
generous and enthusiastic participation of both the artists 
and the lecturers, as well as their very progressive 
understanding of what the YAYA is and could be. We all 
learned from each other, and we all benefited from the 
beautiful energy that circulated within this project as a 
result.

Returning to Teaching Art in the Neoliberal Realm, I have 
to admit that while reading this I began to think that 
there is no longer space for art education and that this 
important learning process would be better conducted within 
non-academic platforms. In spite of its bitterness and 
cynicism, the book convinced me that there is still a place 
for art education, albeit not in conservative academic 
platforms. Lately, in fact, lots of different examples 
of informal education have been provided by small-scale 
organisations for contemporary art, such as satellite not-
for-profit or university galleries which can, in my view, 
offer a much stronger art education than the academies 
themselves.

The discussions that led up to the final stages of the 
2014 YAYA proved that there is no specific or singular 
environment necessary for art education to take place; 
any place can be valid or be converted into a suitable 
location for art education. I believe it is more important 
to consider the question of what kind of organisation can 
support these activities, and through which formats. The 
A.M. Qattan Foundation offered the best possible backdrop 
for exploration and experimentation: both the participants 
and myself received full technical, linguistic and financial 
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to develop from May 2014. First and foremost, I wanted to 
create an educational platform for the nine participating 
artists, using this experience to share ideas, values and 
information. I will try to clarify here my role as the YAYA 
curator and to explain in depth my point of view about the 
use of education, the process, and the relation between 
YAYA and the Qalandiya International project (QI), as well 
as to discuss in more detail the curatorial concept and 
the final exhibition itself.

New possibilities for teaching art

The current educational field in the Western world has 
become a marketplace, in which institutions must compete to 
cater to the requirements of their students and often give 
priority to issues of finance and management. In Teaching 
Art in the Neoliberal Realm, Pascal Gielen asks: “Is there 
any room left for art in such a system?” The theorists and 
teachers contributing to this pivotal publication analyse 
the cynicism of the neoliberalised education market, yet 
are able to propose possible alternatives more suitable 
for the needs and characteristics of art education. These 
alternatives represent, for me, the true significance 
of art education, which can still provide the tools and 
methodologies to help artists develop their ideas and grow 
in their practice. I tried to embody these alternative 
approaches in the e-learning programme I created for the 
artists in YAYA 2014 by listening to their ideas, studying 
with them, researching alongside them and giving them 
suggestions for further development. Together we explored 
new books, met new people and imagined different potential 
formats for their artworks and the realisation of their 
ideas.

It is important for me to acknowledge the shift witnessed 
in recent years: that is, the incorporation of pedagogy 
into art, and above all into curatorial practice, that 
has been termed the ‘educational turn’ by Paul O’Neill. 
In O’Neill and Wilson’s edited book, Curating and 
the Educational Turn, artists, curators, critics and 
academics provide a comprehensive response to this new 
dynamic of art’s re-orientation towards the educational. 
This publication has provided many of the references 
and arguments I use to position myself as a curator and 
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The Young ‘Artists’ 
of the Year 2014
Viviana Checchia

Despite its official title, for me this has never been an 
award with a single winner, so I prefer to keep the plural 
aspect of the title… and I am proud to publicly acknowledge 
here my position as the curator of the Young Artists of 
the Year! I decided from the outset to approach YAYA as a 
process and not as a prize, and the participants responded 
to this by contributing to this amazing project without 
feeling part of a competition, openly collaborating, 
invigorating each other’s ideas and mutually enriching the 
resulting works. The journey started in May 2014 and has 
been one of the most interesting of my life. I embraced 
the challenge of the Young Artist of the Year Award (YAYA) 
together with the Culture and Art Programme of the A.M. 
Qattan Foundation in Ramallah, and the nine artists who 
participated: Aya Abu Ghazaleh, Bashar Khalaf, Farah Saleh, 
Hanadi Hazmi, Hamody Gannam, Iman Al Sayed, Majdal Nateel, 
Noor Abed and Noor Abuarafeh.

In previous editions of the award, the Foundation had 
approached curators who then had the hard task of creating 
an exhibition composed of ten unconnected works of art 
that had been selected by a jury. The YAYA 2014 took its 
cue instead from the theme of the overarching Qalandiya 
International biennial: ‘Archives, Lived and Shared’. 
Furthermore, the 2014 edition of YAYA began with another 
special new twist: for the first time, the Foundation had 
decided to appoint a curator to be involved from the start 
of the process in order to focus more on the educational 
potential of this already established programme. This shift 
in focus was the main reason I applied to take part as a 
curator, due to my interest in institutional change and 
the value of education within the art field, as well as the 
opportunity to explore the figure of the curator as process-
maker rather than solely exhibition-producer.

These were the points of departure for my initial 
proposal, and therefore shaped the project that I began 
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Carolina Rito 

Carolina Rito is a curator, 

writer and researcher based 

in London and currently a 

PhD candidate in Curatorial/

Knowledge at Goldsmiths, 

University of London. Her 

research investigates regimes 

of political enunciation and 

visibility through documentary 

and essay film. These regimes 

are critically examined through 

the figure of the non-event; 

the non-event is not intended 

to address the absence of an 

eventual moment, but rather 

a set of low-level instances 

that remain uncaptured by the 

symbolic order. 

In 2013, she was a Curator 

in Residence at UNIDEE, 

Cittadellarte, Fondazione 

Pistoletto in Biella, Italy. 

In 2010/11 she was a curator/

researcher in the CuratorLab 

at Konstfack in Stockholm, and 

worked as assistant curator 

for the Arts and Architecture 

Programme of Guimarães, 

European Capital of Culture 

in 2012. Curatorial projects 

include the research project 

DISDISDIS on language and its 

materiality; ‘The Compromise’, 

co-curated with Jeanne Van 

Heeswijk; ‘BES Revelação’ in 

the Serralves Museum, Porto; 

and a process-based project at 

the Botanical Garden, Lisbon, 

supported by the Gulbenkian 

Foundation. She has lectured 

at the Fine Arts University, 

Porto, and Aalto University in 

Helsinki.

Hrair Sarkissian

Hrair Sarkissian was born in 

Damascus, Syria in 1973. His 

foundational training was at 

his father’s photographic 

studio in Damascus, but he also 

attended the Ecole Nationale 

Supérieure de la Photographie 

in Arles, France (2003–04) 

and in 2010 completed a BFA 

in photography at the Gerrit 

Rietveld Academie in Amsterdam.

Sarkissian’s works revolve 

around individual and 

collective memory and 

identity. His photographs 

of urban environments 

and landscape employ 

traditional documentary 

techniques to re-evaluate 

larger historical, religious 

or social narratives. 

Through his work he explores 

personal memories and his 

family’s Armenian heritage, 

while inviting the viewer 

to consider the paradox 

between what is made visible 

and the stories of the past.
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spots of history and forms of 

haunting, and engages with what 

he calls ‘latent archives’. 

After studying fine art at 

Central Saint Martins College 

of Art & Design and The Slade 

School of Art, London, and 

aesthetics and philosophy at 

the University of Geneva, 

he received his PhD in Fine 

Art from the University of 

the Arts London in 2002. His 

work has been exhibited in 

‘Recent British Artists Film 

and Video’ at Tate Britain, 

and EVA International (2014); 

‘Bergen Assembly’ and ‘Aichi 

Triennale’ (2013); ‘Manifesta 

9’ (2012); the 54th Venice 

Biennale and the 8th Mercosul 

Biennial, Brazil (both 2011), 

and since 2008 has been shown 

in public galleries and museums 

such as the Whitechapel 

Gallery, London; the Palais 

de Tokyo and Bétonsalon, 

Paris; Les Complices*, Zurich; 

Württembergischer Kunstverein, 

Stuttgart; Extra-City, Antwerp; 

CIC, Cairo; Kunsthalle, 

Budapest; and the Museum of 

Contemporary Photography, 

Chicago. Solo exhibitions 

include ‘Deep Opacity’ at 

La Veronica, Modica (2014); 

‘Unmade Film’ at Al-Ma’mal, 

Jerusalem, CCS Paris and Les 

Complices*, Zurich (2013); 

‘Back to Back’, Spike Island, 

Bristol (2013); ‘Time is a 

Place’ at Kunsthaus/Centre 

PasquArt, Biel; ‘The Short and 

the Long of it 9.0’ at Prefix 

Institute of Contemporary Art, 

Toronto (2012); and ‘There 

is Nothing Left’ at ACAF, 

Alexandria, Egypt (2011). 

Lia Perjovschi

Lia Perjovschi was born in 

Romania in 1961. Holder of a 

degree from the Art Academy of 

Bucharest, Lia Perjovschi is 

the founder and coordinator 

of CAA/CAA (Contemporary Art 

Archive and Center for Art 

Analysis 1985), an organic 

and ongoing project, and the 

Knowledge Museum, through 

which she has been developing 

interdisciplinary studies since 

1999. Her works, in addition to 

being the theme of her lectures 

and workshops, have been shown 

in many solo and group shows 

internationally, including 

at the São Paulo Biennale 

(2014), dOCUMENTA (13) (2012), 

Van Abbemuseum, Eindhoven 

(2010); Tate Modern, London 

(2008); The Sydney Biennale 

(2008); the Nasher Museum of 

Art at Duke University in 

Durham, North Carolina; and 

the Centre Pompidou (2007) in 

Paris, France. She lives and 

works in Bucharest and Sibiu, 

Romania.
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monument by encasing it in a 

temporary cement covering. 

Un écorché is a long-term 

research-based project in 

which the artist explored the 

architectural, historical and 

social common heritage between 

Algiers and Marseilles, France.

Amina Menia’s work has been 

exhibited in the Museum of 

Modern Art of Algiers (MAMA); 

the Carthage National Museum 

in Tunisia; the Museum of 

Contemporary Art, Marseilles; 

the Royal Hibernian Academy, 

Dublin; and the Museum of 

African Design in Johannesburg. 

She also participated in the 

11th Sharjah Biennial (2013), 

the Dakar Biennial and the 

Folkestone Triennial (2014).

Fereshte Moosavi

Fereshte Moosavi was born in 

Tehran in 1981. She received 

her BFA in sculpture and public 

art from the University of Art 

in Tehran 2006, her MFA from 

Plymouth University in the 

UK in 2008, and is currently 

a PhD candidate in the 

Curatorial/Knowledge programme 

at Goldsmiths, University of 

London. Fereshte lives between 

Tehran and London and is the 

art director and curator at 

Magic of Persia, a non-profit 

organisation based in London 

that provides a platform for 

Iranian artists. As Project 

Manager and Assistant Curator 

at various galleries in 

Tehran (2008–10), and Art 

Project Consultant at the 

Development Company of the 

New Cities’ Building Tehran 

(2006–07), she has co-curated 

and organised events and co-

edited and translated a number 

of publications. From 2004 to 

2010, she worked in Tehran for 

the Bon-Gah publication as 

editor and translator. Fereshte 

has taught at the University 

of Essex (2011), at Aalto 

University, Helsinki (since May 

2014), and has been a guest 

lecturer at Charsoo Honar 

in Tehran (March 2013). Her 

publications include ‘Theatre 

as Crime, Theatre as Justice’, 

published in Art & Media 

Magazine in Tehran (2013), 

and ‘Salaam Cinema: Entering 

the Space of the Unknown’ in 

On Vampires and Other Forms 

of Conviviality (edited by 

Carolina Rito and Luisa Ungar 

and published by DISDISDIS, 

2013). 

Uriel Orlow

Uriel Orlow is an artist based 

in London whose research-

based practice explores blind 
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Albania, Switzerland, USA, 

Mexico and the UK, with 

solo exhibitions at Taymour 

Grahne Gallery, New York 

(2015); Action Field Kodra, 

Thessaloniki; Kalfayan 

Galleries, Athens (2014); and 

Europe House, London (2012). 

Recent group exhibitions 

include at the Centre for 

Contemporary Art, Thessaloniki 

(2014); the National Museum 

of Contemporary Art, Athens 

(2013); the III Moscow 

Biennale for Young Artists 

(2012); Ex-Teresa Museum of 

Contemporary Art, Mexico City; 

the National School for the 

Arts, Mexico City (2011); 

the II Moscow International 

Biennale for Young Art; 

LUCCADigital PHOTOFest, 

Lucca, Italy; the Skironio 

Museum Polychronopoulos, 

Greece (2010); and the 2nd 

Thessaloniki Biennial of 

Contemporary Art (2009).

Amina Menia

Amina Menia is a mixed-media 

artist living and working in 

Algiers, Algeria. 

Her spatial and architectural 

interventions are subtle 

arrangements that interact with 

viewers and the spaces they 

occupy. With a minimal lexicon, 

she underlines historical 

places, revisits urban legends, 

and points out urban gaps 

by ephemeral interventions. 

Working across installation and 

sculpture, her art encourages 

exchange and attempts to probe 

social changes through “daily 

urban practices”.

Menia’s Extra Muros (2005–

ongoing) is a series of 

site-specific installations 

throughout Algiers, and is an 

invitation to revisit the city 

and thus its reappropriation. 

The project has encountered so 

many obstacles, however, that 

most of its chapters remain 

unrealised and thus overlaps 

with its problematic of 

denouncing confiscated spaces, 

confiscated memory and lack of 

freedom. 

For Chrysanthemums (2009–

2011), the artist proposed a 

photographic installation in 

a frontal relation with the 

viewer in which abandoned 

monuments charged with history 

were documented. 

Enclosed (2013) is a 

documentary-based installation 

that retells the unusual 

history of the former Monument 

to the Dead of Algiers and 

shows how the Algerian artist 

M’hamed Issiakhem circumvented 

his commission to “hide” the 
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Contributors

Zdenka Badovinac 

Zdenka Badovinac is a curator 

and writer. Since 1993, she has 

been the Director of the Moderna 

Galerija in Ljubljana, which in 

2011 was extended to comprise 

two locations, the Museum of 

Modern Art and the Museum of 

Contemporary Art Metelkova. In 

her work, Badovinac highlights 

the difficult processes of 

redefining history alongside 

different avant-garde traditions 

within contemporary art. Her 

first exhibition to address these 

issues was ‘Body and the East—

From the 1960s to the Present’ 

(1998). She also initiated 

the first Eastern European art 

collection, Arteast 2000+, which 

since 2011 has been permanently 

exhibited in the new Museum of 

Contemporary Art Metelkova.

The first public display of the 

Arteast2000+ Collection, ‘2000+ 

Arteast Collection: The Art of 

Eastern Europe in Dialogue with 

the West’ was at the Moderna 

Galerija in 2000, which was 

followed by a series of Arteast 

Exhibitions (2003–08). More 

recent exhibitions curated by 

Badovinac include ‘The Schengen 

Women’, Galerija Škuc, Ljubljana 

(2008); ‘Museum of Parallel 

Narratives in the Framework 

of L’Internationale’, MACBA, 

Barcelona (2011); and ‘Stopover 

1:1’, Museum of Contemporary 

Art Metelkova (2013). Badovinac 

was Slovenian Commissioner at 

the Venice Biennale from 1993 

to 1997 and 2005, and Austrian 

Commissioner at the São Paulo 

Biennial in 2002. She was 

President of the International 

Committee for Museums and 

Collections of Modern Art 

(CIMAM) from 2010–13.

Rania Bellou 

Rania Bellou was born in 1982 

in Thessaloniki, Greece and 

currently lives and works in 

London. She graduated with an 

MA from Central Saint Martins 

College of Art and Design in 

London in scenography, and 

from the School of Fine Arts 

at the Aristotelian University 

in Thessaloniki, Greece. She 

has been an artist-in-residence 

in London’s Royal College of 

Art sculpture department’s 

Studio 60 programme (2012), 

the recipient of a scholarship 

from the Onassis Foundation for 

2012–13, and was awarded a 1st 

Prize by the Jannis and Zoe 

Spyropoulos Foundation (2008).

Rania has participated in 

various exhibitions in Greece, 
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Al Maliki on December 15, 

2011 — the date Coalition 

Forces left Iraq. In 2012, in 

Rakowitz’s Enemy Kitchen food 

truck project, veterans of the 

Iraq War working under Iraqi 

refugee chefs served Iraqi food 

to Chicago’s hungry. Another 

recent project, The Breakup, 

was first presented by Al Ma’mal 

Foundation for Contemporary Art 

in Jerusalem in October 2010, 

and was exhibited at Rhona 

Hoffman Gallery in Chicago in 

2014. Rakowitz is Professor 

of Art Theory and Practice at 

Northwestern University in 

Evanston, Illinois.

Nida Sinnokrot

Nida Sinnokrot received his 

BA from the University of 

Texas at Austin and an MFA 

from Bard College. In 2001 he 

participated in the Whitney 

Museum of American Art’s 

Independent Study Program, 

and was awarded a Rockefeller 

Foundation Media Arts 

Fellowship in 2002. His work 

has received support from Darat 

al Funun, Akademie Schloss 

Solitude, Dar al-Ma’mun, 

the Paul Robeson Fund, the 

Sharjah Biennial, and Al-Mamal 

Foundation for Contemporary 

Art. His sculptural works have 

been featured in exhibitions 

such as ‘Tea with Nefertiti’ 

(2012/14); Biennial Cuvée-World 

Selection of Contemporary Art 

(2010); the Sharjah Biennial 

(2009); ‘Never-Part - Histories 

of Palestine’, Palais des 

Beaux-Arts, Brussels, Belgium 

(2008/09); the Jerusalem Show 

II: ‘Walks in the City’ (2008), 

and ‘Made in Palestine’, which 

toured the US from 2003-

2006. His film, Palestine 

Blues (2005) screened in over 

thirty festivals worldwide 

and won seven awards for Best 

Documentary. Nida’s work is in 

various collections including 

the Mart Museum in Rovereto, 

Italy; the Nadour Collection 

of Contemporary Middle Eastern 

art; and the Sharjah Art 

Foundation. Nida lives and 

works in Palestine, and has 

served on the faculty of Al-

Quds Bard Honors College in 

East Jerusalem.
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in London, Darat Al Funun 

in Amman and The Townhouse 

Gallery, Cairo, her work has 

been shown at venues such as 

the Arnolfini in Bristol (UK), 

Matadero-Madrid, La Casa 

Encendida (Madrid), Museo 

Patio Herreriano (Valladolid), 

CAB (Burgos), Travesia Cuatro 

Gallery (Madrid) and La Fábrica 

(Madrid). 

The main focus of her work 

is contemporary peasantry. 

Employing installation, 

photography, video, sound and 

other media, it examines the 

rural realm and is driven by 

a strong desire to understand 

the value and complexity of its 

cultural production. She has 

produced work that reflects on 

land usage, nomad architecture, 

farmers’ strikes, the 

bureaucracy on territory, the 

transformation of rural labour, 

biotechnology and the global 

food trade. Asunción lives and 

works between Egypt, Oman and 

Spain.

Michael Rakowitz 

Michael Rakowitz (b. 1973, New 

York) is an artist based in 

Chicago. In 1998 he initiated 

paraSITE, an ongoing project in 

which inflatable shelters for 

homeless people are attached 

to the exterior vents of a 

building’s heating, ventilation 

or air conditioning system. 

His work has been shown in 

venues worldwide including 

dOCUMENTA (13), PS1, MoMA, 

MassMOCA, Castello di Rivoli, 

the 16th Biennale of Sydney, 

the 10th Istanbul Biennial, 

Sharjah Biennial 8, Tirana 

Biennale, National Design 

Triennial at the Cooper-Hewitt, 

and Transmediale 05. He has 

had solo exhibitions at  Tate 

Modern in London, Lombard Freid 

Gallery in New York, Alberto 

Peola Arte Contemporanea in 

Turin, and Stadtturmgalerie/

Kunstraum Innsbruck. His work 

features in major private and 

public collections including 

the Museum of Modern Art, New 

York; Neue Galerie, Kassel, 

Germany; Smart Museum of Art, 

Chicago; Van Abbemuseum, 

Eindhoven, Netherlands; The 

British Museum; Kabul National 

Museum, Afghanistan; and 

UNESCO, Paris. In 2011 Rakowitz 

was commissioned by Creative 

Time for Spoils, a culinary 

intervention at New York City’s 

Park Avenue restaurant that 

invited diners to eat from 

plates looted from Saddam 

Hussein’s palaces. The project 

culminated in the repatriation 

of the former Iraqi President’s 

dinnerware to Iraq at the 

behest of Prime Minister Nuri 
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Jury

Samia A. Halaby

A Palestinian born in al-Quds 

(Jerusalem) in 1936, Samia 

Halaby experienced the Nakba 

at the age of eleven. After 

taking refuge in Lebanon for a 

few years, her family emigrated 

to the US where Samia studied 

art, graduating with an MFA 

from Indiana University in 

1963. She taught at university 

level for seventeen years, the 

last ten of which were at the 

Yale School of Art. Besides 

painting in oil, acrylic 

and encaustic, Halaby has 

explored digital programming, 

working with musicians and 

creating abstract paintings 

in motion. Her paintings are 

in major museum collections 

internationally, including 

the Guggenheim Museums in New 

York and Abu Dhabi. She has 

written on the liberation art 

of Palestine and is now working 

on a documentary treatise 

about the Kafr Qasem massacre 

of 1956. She was instrumental 

in organising the ‘Made in 

Palestine’ exhibition that 

opened at the Station Museum in 

Houston, Texas, in 2003. Later, 

as project director of the Al 

Jisser Group, she guided the 

project to open the exhibition 

in New York. 

Kamal Jafari 

Kamal Jafari is a graduate of 

the Academy of Media Arts in 

Cologne, where he received the 

visual arts award of the city 

of Cologne in 2004. His films 

include The Roof (2006), which 

won the Best International 

Award at the Images Festival 

in Toronto, and Port of Memory 

(2009), which received the 

Prix Louis Marcorelles. He was 

a featured artist at the 2009 

Robert Flaherty Film Seminar, 

and in 2009-2010 was the 

Benjamin White Whitney fellow 

at Harvard University. Between 

2011-2013, he was a senior 

lecturer at the German Film and 

Television Academy in Berlin. 

He is currently finishing a new 

film and a book set in Jaffa. 

Lives in Jaffa and Berlin. 

Asunción Molinos Gordo 

Asunción Molinos Gordo was born 

in 1979 in Aranda de Duero, 

Burgos, Spain. She obtained 

her BFA from the Universidad 

Complutense de Madrid, where 

she also pursued her Masters 

in Contemporary Art Theory and 

Practice. Awarded residencies 

at the Delfina Foundation 
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Curator

Viviana Checchia

Viviana Checchia is a curator 

and critic and the Co-Founder 

and Chief Curator of Vessel 

in Bari, Italy, a non-profit 

arts organisation devoted to 

developing critical discourse 

around contemporary social, 

political and economic issues.

She has been a participant in 

the AICA International Summer 

Seminar Program in Yerevan 

(2009); the European Course 

of Contemporary Art Curators 

organised by the Province 

of Milan and the Fondazione 

Antonio Ratti (2009); the 

Gwangju Foundation Course for 

International Curators (2010); 

the ICI Curatorial Intensive, 

‘From “Official History” to 

Underrepresented Narratives’ 

at CCA Derry–Londonderry 

(2013); and the Cittadellarte/

UNIDEE workshop on ‘Socially 

Engaged Art Practices and Art 

Education’ (2014).

Projects as an independent 

curator include ‘In Dialogue’, 

co-curated with Heather 

Connelly and Rhiannon Slade at 

Nottingham Contemporary, UK 

(2012); and ‘There’s 

something to this (but I 

don’t know what it is)’, a 

solo show by Helen Brown 

at Nitra Gallery, Slovakia 

(2010). As Assistant Curator 

at Eastside Projects (UK), 

she researched and assisted 

in curating ‘Abstract Cabinet 

Show’ (2009) and ‘Liam Gillick: 

Two Short Plays’ (2009-10); 

as well as editing Declan 

Clarke and Paul McDevitt’s Fuck 

Book (2009), and presenting 

‘National Network: A View - 

Limited Edition Prints and 

Print Portfolios’ at London’s 

Victoria and Albert Museum. She 

was a member of the curatorial 

team for ‘Agora’, the 4th 

Athens Biennale in 2013. 

Viviana has lectured at 

the Centre for Curatorial 

Studies, Bard College, and 

the International Academy 

of Art Palestine, and was 

an instructor for the V-A-C 

Foundation’s Summer Curatorial 

School in Moscow (2013/2014). 

With Anna Santomauro, the two 

curators are co-recipients of 

the 2013 ICI/DEDALUS Research 

Award for research carried out 

in the United States. 

Viviana is currently a PhD 

candidate at Loughborough 

University in the UK.
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Paris, and at Tokyo Wonder 

Site in Tokyo, Japan. Noor was 

a member of the Open Studio 

group that exhibited in several 

exhibitions in Palestine, 

followed by workshops, lectures 

and collaborative work. She has 

participated in exhibitions in 

Palestine and internationally.
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two solo exhibitions, ‘Salt of 

Memory’ (2012) and ‘The Effect 

of Light and Glass’ (2014), in 

Gaza. 

Noor Abed

Noor Abed was born in 1988 

in Jerusalem. She holds 

a BA in Marketing from 

Birzeit University, a BA in 

Contemporary Visual Art from 

the International Academy of 

Art Palestine, and in 2011 was 

an exchange student in the 

Department of Sound and Moving 

Image at the University of 

Brighton in the UK. Currently, 

she is pursuing her MFA at the 

California Institute of the 

Arts (CalArts) in Los Angeles. 

In 2012, Noor participated 

in the Truth is Concrete Art 

Marathon in Graz, Austria, and 

was an intern at dOCUMENTA(13) 

in the department of Maybe 

Education and Public Programs 

for the hundred days of the 

exhibition in Kassel, Germany. 

In 2014, she was selected for 

the summer residency programme 

at the Skowhegan School of 

Painting and Sculpture in Maine 

in the US. 

Recent exhibitions include: 

The Jerusalem Show V: On/

Off Language, and the Ninth 

Annual Performance Festival, 

Hamar, Norway (2011); Printemps 

de Septembre Festival/FIEA, 

Toulouse, France (2012); ‘I 

See You’, California Institute 

of the Arts, Los Angeles 

(2013); and The UCLA New 

Wight Biennial, Los Angeles; 

‘TransBorder - Utopias and 

Realities’, Anthology Film 

Archives, New York; ‘My Sister 

Who Travels’, The Mosaic Rooms, 

London (all 2014).

Noor Abuarafeh

Noor Abuarafeh was born in 

1986 and lives in Jerusalem. 

She received her BFA from 

the Bezalel Academy of Art 

and Design in 2011, and 

participated in Ashkal Alwan’s 

one year HomeWorks program 

in 2012 in Beirut. She is 

currently studying for her MFA 

at the Ecole Cantonale d’art du 

Valais (ECAV) in Switzerland.

Her recent work explores 

elements related to memory, 

history and identity by 

using public and personal 

archives (oral stories, blogs, 

photographs, books), examining 

these elements by dissembling 

them using an allegorical 

language to reveal different 

readings. She has been an 

artist-in-residence at Cité 

International des Arts in 
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Dar Al-Kalima College of Arts 

and Culture in Bethlehem. In 2007 

she participated in the student 

exhibition in the Bili Center 

in Jerusalem and in a group 

exhibition at Dar Al-Kalima. She 

has exhibited with a group of 

Palestinian artists in the Hammer 

Museum in Los Angeles (2013); in 

the ‘Spaces of Hope’ exhibition 

in North Carolina (2014); and 

contributed to the exhibition 

organised by the Artists’ Club in 

Jerusalem. In 2013-14, her work 

was shown in various Palestinian 

cities in the exhibition 

‘Ambitious Creations’.

Iman Al Sayed

Iman Al Sayed graduated 

from the College of Fine 

Arts in Sharjah with a 

BFA in sculpture, and 

continued studying human 

rights, museology, VJing 

and metaphysics at a later 

stage. She has participated in 

exhibitions and residencies 

in the UAE, Egypt, Turkey, 

Italy and the Netherlands, 

and has given sculpture and 

printmaking workshops at the 

Funon Centre in Dubai and the 

Very Special Needs Art Centre 

in Sharjah. She has also worked 

in publishing for the Abu Dhabi 

Tourism & Culture Authority, 

and in production for the 

Sharjah Art Foundation on, 

among other projects, Sharjah 

Biennial 8 and the 2008 March 

Meeting. 

Iman also writes about the art 

and political scene in the 

Arab world and collaborates 

on multidisciplinary projects 

with other artists, curators 

and cultural practitioners, 

engaging in research on 

alternative and contemporary 

art theories. In 2015, she 

received her MFA from HKU 

University of the Arts in 

Utrecht in the Netherlands.

Majdal Nateel

Majdal Nateel was born in 1987, 

and gained her BA in Fine 

Arts from Al-Aqsa University. 

Since 2009, she has exhibited 

in several group exhibitions, 

including ‘Qurban’ at the 

Women’s Media Information 

Centre and ‘Canaanite’ at the 

French Cultural Centre in Gaza. 

She has also participated in a 

number of auctions, such as the 

annual Jerusalem auction (2009) 

and ‘Colors of Hope’ (2010 

and 2011). Her work has been 

exhibited internationally: she 

presented ‘40 Days of My Life’ 

in Germany, and contributed to 

group exhibitions in Jordan, 

Belgium and Italy. She has had 
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Farah Saleh

Farah Saleh is a Palestinian 

dancer and choreographer 

working in Palestine and 

Europe. She studied languages 

in Italy, but pursued studies 

in contemporary dance at the 

same time. She has been dancing 

with Sareyyet Ramallah Dance 

Company since 2010 and has 

co-choreographed Sandwishet 

Labaneh (2011), choreographed 

Parole, parole, parole (2012), 

Ordinary Madness(2013) and Hana 

and I (2014). She also took 

part in and toured with the 

theatre performance Keffiyeh/

Made in China (2012), and 

the dance performance Badke 

(2013), both co-productions 

of The Royal Flemish Theatre 

(KVS) and the A.M. Qattan 

Foundation. Badke was also a 

collaboration with Les Ballets 

C de la B from Ghent, Belgium. 

Her recent interests have been 

in developing interactive 

performances, using video and 

other visual means together 

with movement. In 2015–16, 

Farah is a visiting scholar at 

Brown University in Providence, 

Rhode Island.

Hamody Gannam

Hamody (Muhammed) Gannam was 

born in 1986 in Haifa where 

he continues to live and work 

as a freelance photographer. 

Hamody studied photography for 

four years at Tiltan College 

of Design and Multimedia in 

Haifa, graduating in 2009. He 

also completed a course in 

Geographical Photography at 

Glitz College, Tel Aviv in 

2012. Having specialised in 

lighting practice, he continues 

to attempt to connect the 

technical and natural worlds 

within each image. His work is 

deeply connected to the diverse 

background of every story. For 

him, photography is a method of 

self-expression for the person 

standing behind the camera, 

with each picture having a 

connection to the photographer: 

whether it is a place, person 

or a story, all reflect back 

to the photographer.  In 

his recent practice, Hamody 

has confronted national and 

social identities through 

photographic projects and other 

forms of interactive artistic 

work that revolve around the 

social structures and issues 

concerning identity in a 

conflicted environment.

Hanadi Azmi

Hanadi Azmi was born in Jerusalem 

in 1991. She received her BA in 

performing and visual arts from 
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Aya Abu Ghazaleh

Aya Abu Ghazaleh was born 

in Amman, Jordan in 1991 to 

Palestinian parents, and 

graduated from the University 

of Jordan in 2013 with a BA 

in visual arts and painting. 

Recent exhibitions include 

the ‘7x7’ young artists 

exhibition at the Cairo 

Amman Bank Gallery, and an 

exhibition at the University 

of Jordan (2013); a number of 

other collective exhibitions 

in Amman, including a group 

exhibition at Nabad Gallery 

(2014); and the 2015 ‘7x7’ 

exhibition featuring work by 

Arab artists, also in the Cairo 

Amman Bank Gallery. 

Aya has been the recipient of 

many prizes in various artistic 

competitions in Jordan. In 2012 

she won the third prize in The 

Cairo Amman Bank award for 

youth creativity, and in the 

same year was awarded second 

place in the Jordanian Ministry 

of Culture’s youth innovation 

prize. 

In February 2015, Aya 

participated in artist Emily 

Jacir’s ‘Local’ workshop at 

Darat Al Funun in Amman.

Bashar Khalaf

Bashar Khalaf was born in 

Ramallah in 1991. After 

finishing high school he studied 

fine arts at Al Quds University, 

graduating with a BA in fine 

arts in 2013. Bashar has taken 

part in several workshops at 

the Al Mahatta Gallery in 

Ramallah as well as showing 

his work in exhibitions. 

In 2012 he participated in 

the international cultural 

festival in Jerusalem, and in 

the ‘Tolerance’ exhibitions 

in Ramallah in 2012 and 2013.

In 2013 he participated in the 

exhibition and auction at the 

Artists’ Club in Jerusalem, 

attended a workshop and a 

collective exhibition in 

Germany, and contributed to a 

student exhibition organised in 

cooperation with the Ministry 

of Culture. Bashar is a member 

of the administrative committee 

of Al Mahatta Gallery in 

Ramallah.

١٧٢/43



١٧٣/42



   

١٧٤/41



‘archive’. In my first 
exhibition of this archive, 
I had 150 slide viewers 
with works from different 
places, books, a publication 
with a dictionary of terms. 
My installations look like 
research rooms, a culture 
and art detective’s room – 
and the viewer also becomes 
one, discovering things/
ideas for her or himself. 

When I embarked on the 
Diagrams in 1999, I was 
trying to organise my 
archive, to help myself 
organise my mind: to see 
what I have, what I need and 
who can help me. I began to 
take notes using the same 
structure because then I 
could have everything on 
only one sheet of paper. 

The latest projects in 
which I try to recycle 
the archive are the Globe 
Collections (which I also 
started in 1990) and the 
Knowledge Museum. I want 
to have a kind of place in 
which people, whether well 
educated or not, can have 
the feeling that they can 
start with something. People 
have less and less time to 
read and think, even about 
what is important for their 
lives. We run around all 
day, and need two or three 
jobs in order to survive. 
There is no time to think. 
But in today’s world, we 
have to be informed in 
any field that we need to 
be (medicine, banking, or 
whatever). If we are not, 
it costs us more and more. 
This museum will have seven 

departments (earth, body, 
culture, art, science, 
knowledge and the universe). 
I am figuring out the shape 
of this museum, thinking 
about knowledge that is 
temporary, unstable and 
changing all the time. I 
use objects that I bought 
in museum stores. In Sibiu, 
I have a small version of 
the museum (my Plan B). What 
I am able to do is solely 
dependent on myself.
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to see the big picture and 
not to care, because after 
all the time that I have 
spent practising, studying, 
reading… art is what I say 
it is.

A hundred years ago, Marcel 
Duchamp & DADA liberated 
us. They had the attitude 
that it is not what you draw 
or how perfectly you make 
a realistic image. Those 
are skills, and it is fine 
to have skills or talent, 
but it is what you do in 
your position with what you 
know, your knowledge, your 
attitude and ideas, what 
you bring that is new, what 
is your proposal, how you 
relate to today’s world. 

DADA was an international 
group of artists, writers, 
dancers and others who came 
from all over Europe, who 
had either had relatives in 
the First World War or were 
in it themselves. They were 
provocateurs, making noise 
in order to wake society 
up, make people think about 
what they are doing. DADA 
forced everybody to look at 
reality, and if you look at 
reality you end up here and 
now: anti-art. 

I began to collect books, 
audio, video materials, 
multiples, postcards, in 
1990 – and in 1997, I 
started organising the 
stuff and using the term 
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you can have and do what you 
like/can out of this. There 
is no ideal solution, moment 
or conditions, like in 
books. Art changes because 
everything changes. 

I am interested in the 
context of art, in the 
cultural, social, economic 
and political conditions. I 
first created the Timelines 
in 1997. Mainstream 
timelines are full of wars. 
I couldn’t avoid the First 
World War and Second World 
War, but I was thinking: why 
not something else? Why not 
recover interesting ideas, 
inventions, discoveries, 
interesting people? Why 
are we so fascinated by 
“heroes”, the tough guys, 
people who smash things, 
kill people, destroy lives? 
I remember when I started 
to travel in Europe, I 
was fascinated by all the 
cathedrals and buildings. 
I studied them and tried 
to look at them with other 
eyes. I began to look behind 
the cathedrals and the super 
big and high things, to see 
the people who were eating 
one potato a day… and I 
didn’t like them anymore. 
I prefer a human scale. 
Contemporary architecture 
is mostly spectacular, huge 
spaces in which you cannot 
do anything. The Museums 
are the “Work”, they cost 
too much to build and to 
maintain. We could spend the 

money on more essential, 
intelligent, useful things.  

For me, art is commercial 
(the art market, art for 
living rooms), or research-
oriented (paying attention 
to the social and political 
context).

More and more people are 
educated, but society seems 
to need them less and less. 
We have to find ways and 
solutions to manage our 
life. What needs to be done? 
Do it yourself. Look for 
possibilities, don’t wait 
for institutions, find ways. 
Don’t consider where you 
are born as a disadvantage. 
For a while, I thought that 
I was being punished to be 
born in Romania, but in time 
I understood that that is 
how it is. There is no ideal 
place, no ideal moment. Go 
and do what you feel is 
needed, do it in the way 
that you can. Collaborate 
(it will be easier).  

When I created my archive, 
I didn’t know that it would 
be an artwork, that it would 
be interesting for others 
too, that I would have 
possibilities to travel and 
show my research. I created 
it out of need, to recover 
the missing knowledge on 
contemporary art/culture, 
to understand what art is, 
contemporary art, what I 
was doing, if it was art or 
not. It took me fifteen years 
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lot of people from different 
backgrounds, who came with 
their knowledge and their 
questions. We learned a lot. 

The second context was 
Europe and the world. 
Between 1990 and 2000, we 
saw many exhibitions and 
alternative spaces in Europe 
and the United States. And I 
began to read a lot. I was 
like a child who hadn’t had 
any food, eating too much 
when I could, and getting 
sick because of this forced 
recuperation. I tried to 
make my own art history. 
I was using images and 
texts, trying to explain 
how art changes over time, 
especially contemporary art.

In the 1960s, Bruce Nauman 
asked himself: “What does an 
artist do?” “What is art?” 
Believing that an artist 
must have a studio, he 
found one: “Art is what an 
artist does in his studio. 
I was forced to 
examine myself 
and what I was 
doing there.” In 
2000, Nicolas 
Bourriaud, in 
“Postproduction 
Culture as 
screenplay: How 
art reprograms 
the world”, said 
that we are in 
a time of post-
production. We 
don’t need a 
studio anymore, 

we have our laptops and 
can be very mobile, use 
any spaces, collaborate… 
“Postproduction is a 
technical term from the 
audiovisual vocabulary 
used in television, film, 
video, it refers to the 
set of processes applied 
to recorded materials: 
montage, the inclusion of 
the other visual or audio 
sources, subtitling, voice 
over, special effects” – 
what comes after filming. 
Now, with this overwhelming 
production (everybody 
makes a lot of photos…), 
maybe to reuse, recycle 
and rethink makes sense. 
In the studio, you produce 
and are stuck with your 
stuff. Being flexible is 
the key for today. Life is 
very complicated; we have 
to look for possibilities. 
Being flexible means paying 
attention to what happens 
to you, what you need, how 
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Miners were invited/
manipulated by the president 
to punish everybody who 
wanted to be pro-western, 
pro-democratic. Everybody 

who wore glasses or who 
looked like an intellectual 
or was wearing jeans looked 
dangerous for the new power.

In 1990 we applied for a 
studio and were lucky to 
get one in the yard of the 
Art Academy in the centre 
of the town. Because of 
its location, we became a 
meeting point. You cannot 
make the sculptures or 
paintings that you learn 
to do as students when 
everything is upside down 
in the society. But you can 
talk and debate what is 
going on. Television was 
still controlled (with only 
two national channels) and 
information was censored. 

We also started to travel. 
It had been impossible 
before; it was even difficult 
to move from one city to 
another inside Romania. 

We began to be invited for 
exhibitions (although with 
our $25 a month income we 
weren’t able to cover our 
expenses). I discovered that 
fifty years were missing from 
our education, between the 
1950s and the 1990s. We had 
no knowledge of contemporary 
culture or contemporary 
arts, although my practice 
was kind of synchronic with 
what I was seeing in books 
and exhibitions – but I 
didn’t have the words, the 
theory. We began to collect 
books in order to recoup 
those fifty years.

In 1996 we opened our studio 
to the public (we borrowed 
the idea from some artists’ 
practice in the US). But we 
did not arrange it as if it 
was an exhibition; we left 
our working space as it was. 
The studio became a public 
space, open to everybody. 
During the communist time 
there had been one art union 
that controlled all the 
galleries and studios, a 
factory for art materials, 
and some grants. We lost 
almost all of them after the 
revolution. It sounds good, 
but the system was corrupt 
and unchallenged, and 
there was no transparency, 
professional criteria or 
debate. We had no knowledge 
about contemporary art. 
In the studio, we had 
discussions – not only about 
political issues. We met a 
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we had our apartment there 
but there were no extended 
family around. We began to 
have informal meetings in 
our apartment with people we 
met – journalists, writers, 
theatre directors and stage 
designers (I had started 
to work at the theatre, 
and Dan was working at the 
museum). I didn’t like what 
they taught me at the art 
academy, but I didn’t know 
what I wanted to do. I 
was looking for ideas and 
solutions in the experience 
of others. The big questions 
I was asking myself were: 
what do I like, what do I 
want, and what do I dream? 
What should I do? 

In 1987 I began to do 
Experiments, a kind of 
performance art, but without 
knowing the history of 
performance art because we 
were totally isolated. In 
one of these Experiments I 

tied my colleagues together 
by their hands and legs 
to see what would happen. 
After a while someone moves 
and the strings begin to be 

very powerful. I was curious 
whether my colleagues 
felt the same, that we are 
connected, that we are 
influenced, and that we 
influence. I was tired of our 
stillness and silence. 

Finally, in 1989 the 
Revolution came. I was 29 
years old. We went out on 
the streets because others 
had the courage to go out 
first. Such change would not 
have been possible without 
the events in the former 
eastern Europe, with the 
fall of the Berlin wall 
and in the Czech Republic 
and Hungary. But after 
our moment of happiness 
when everyone hugged each 
other on the streets, we 
discovered the enemy among 
us. Until the revolution, 
the dictator had been the 
enemy. In 1990 we discovered 
that we wanted different 
things and the new power 
(a continuation of the 
old power, the same guys 
but without the dictator) 
wanted to hold on to the 
advantages. They stole the 
people’s revolution. People 
involved in the revolution 
understood that they had to 
be on the streets to fight 
for a democratic society, 
for democratic institutions. 
For almost the whole of 
that year I participated in 
marches, protests, meetings; 
this was a fight between 
Romanians and Romanians. 
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Lia Perjovschi:
A Talk

I hope this account of my 
practice will help you find 
your way. 

I am from Romania. I was 
born in the centre of 
Romania (Sibiu) and lived 
in Bucharest for 25 years, 
but now I am back in my 
hometown. 

I grew up in the communist 
times (1961–1989). From 
1980 till 1990, we queued 
for food and basic goods 
every day for hours or 
even overnight. After the 
revolution in 1989 (we had a 

dictator,  we executed him), 
there was a long period of 
transition. Now, we have a 
kind of wild capitalism. 

Besides my local context 
and my national context, I 
consider the global cultural 
context very important too. 
I am not only Romanian, 
I am also a human being 
who managed ‘to be’ on the 
moon in 1969. I am the TV 
generation, I was influenced 
by this medium. I am still 
there somehow. I like the 
perspective, the overview 
of things, as well as the 
details too. 

In art, I was very 
academically educated. I 
didn’t like it, and I was 
looking for a solution.

Romania was a very well-
controlled society. 
Communism was possible as 
it was imposed by fear. Many 
intellectuals and people who 
opposed communism in the 
1950s were put in jail or 
killed. Fear silenced the 
society. Slowly, slowly we 
become very silent. In 1985, 
I was living in another town 
(Oradea on the west side of 
Romania, bordering Hungary) 
with my husband, Dan, and 

This is an edited transcript of Lia Perjovschi’s talk given 
at the International Academy of Art Palestine, Ramallah, on 
November 4th, 2014 
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is under the suspension 
that other voices could 
be finally accessible and 
heard. The voices that don’t 
speak from recognised and 
institutionalised archives 
are heard, even if ‘we’ 
cannot say them or barely 
understand.

Eventually, the suspension 
of the mechanisms of the 
archive would disempower 
the governability of the 
archive. Not because the 
law or the archive would be 
physically accessible, but 
because the disappearance 
of its gatekeeper would 
reveal the emptiness of 
the premises of the law. 
It would allow for the 
layman sitting at the gate 
to leave; to leave and 
feel entitled to speak the 
injustice of being left an 
‘outlaw’, or outside of 
the premises of the law. 
It would allow the layman 
to leave and believe that 
the inaccessible law only 
exists so that the law is 
unquestionable and dogmatic. 
It would allow the layman 
to leave and to speak in 
the forbidden languages and 
in other voices and hear 
other tones and rhythms. It 
would allow the layman to 
leave and stop asking of 
the law how to be just. It 
would allow the layman to 
leave and keep leaving the 
premises of the regimented 
rules that govern us and 

finally recognise the 
multiplicity of voices being 
silenced.
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The third doorkeeper 
is already so terrible 
that even I cannot bear 
to look at him.” These 
are difficulties the man 
from the country has not 
expected; the Law, he 
thinks, should surely be 
accessible at all times 
and to everyone, but as 
he now takes a closer 
look at the doorkeeper in 
his fur coat, with his 
big sharp nose and long, 
thin, black Tartar beard, 
he decides that it is 
better to wait until he 
gets permission to enter.

(…)

During these many 
years the man fixes 
his attention almost 
continuously on the 
doorkeeper. He forgets 
the other doorkeepers, 
and this first one seems 
to him the sole obstacle 
preventing access to the 
Law.’4

The layman discovers that 
justice is not actually 
inside the walls protected 
by the gatekeeper. If one 
goes back to the sentence 
written by Foucault, which 
argues that the archive is 
what ‘separates us from 

4  F. Kafka [1915], ‘Before 
the Law’, in N. N. Glatzer 
(ed), The Complete Short 
Stories of Franz Kafka, London: 
Vintage Books, 2005

what we can no longer say, 
and from that which falls 
outside our discursive 
practice’, I would claim 
that in this context 
‘justice’ is, rather, what 
remains unsaid due to the 
presence of the law, that 
being sacred and precious 
guarantees its right to 
determine what is accessible 
and what is not. 

The question that remains 
is: how can the statements 
silenced by the law (or 
archive) be uttered and 
said, heard and signify? 
How can these statements and 
thoughts be freed from the 
institutionalised chains of 
the archive? 

In relation to these issues, 
the Austrian philosopher 
Stefan Nowotny5 proposes 
listening to what is not 
being heard or to what is 
left outside of the archive. 
The task would be to suspend 
the archive mechanisms of 
selection and legitimation. 
And in suspending its 
mechanisms of knowledge, 
legitimisation and erasure 
it renders the archive 
mechanisms inoperative 
rather than making it 
operate in new ways. It 

5  S. Nowotny, in 
‘Suspending the Archive’, 
a lecture given to the PhD 
Curatorial/Knowledge programme 
at Goldsmiths, University of 
London in 2015
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transcendentally, but because 
in retrospect it gains 
another value. 

This example might clarify 
what I mean about the value-
structure of the archive. By 
shedding light on a past day, 
the archive also excludes 
many other occurrences. Or, 
better said: the archive is 
what ‘separates us from what 
we can no longer say, and 
from that which falls outside 
our discursive practice’3.

The question here becomes: 
how, then, is the archive 
defining us from the outside, 
by delimiting what we can 
say and what we cannot say; 
what is sayable and what is 
not sayable - or at least 
recognised? 

In order to address this 
question I want to go back 
to the beginning and locate 
my statement ‘before the 
archive’ that I proposed 
initially, and see what it 
is possible to think from 
this location. I claim 
that ‘before the archive’ 
is an attempt to be before 
the production of meaning, 
before its origin, in its 
initial presence. I know 
this is a rather impossible 
location - being before the 
beginning - but I want to 
experiment. So I insist on 
inhabiting the contradiction 
of being before the 

3  Foucault, op. cit.

beginning and the origin 
in a non-chronological and 
linear conception of time. 
In other words, I want to 
sit in the presence of the 
archive in order to access 
its means of representation 
and value-making. 

In order to wonder about 
this barely possible task, I 
recall Franz Kafka’s short 
story ‘Before the Law’. 
Kafka tells a story of a 
layman from the countryside 
who prays for admittance 
to the law. In the peak of 
his humbleness he wants to 
be a just man, and thinks 
that in order to achieve 
that status there is nothing 
better than getting to the 
law’s premises and meeting 
the law in person. But when 
he reaches the premises, he 
faces the gatekeeper of the 
law. The gatekeeper is a big 
and grumpy man who does not 
allow him to enter once, 
twice, and three times, 
until the man decides to 
wait… for a long time.

‘Observing that, the 
doorkeeper laughs and 
says: “If you are so 
drawn to it, just try 
to go in despite my 
veto. But take note: 
I am powerful. And I 
am only the least of 
the doorkeepers. From 
hall to hall there is 
one doorkeeper after 
another, each more 
powerful than the last. 
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object is what allows the 
object to speak via the 
expertise of the specialist, 
be it a geologist, a 
historian, an archivist 
or a politician. Archives 
have an epistemological 
function just as much as 
they have an empirical 
function. That is to say, 
they do not only collect 
and accumulate ‘things’ 
based on which knowledges 
can be built; but they also 
render others a-significant 
and regulate the very ways 
in which knowledges can be 
formulated. 

According to Foucault, 
in the Archaeology of 
Knowledge, ‘archive’ is not 
the accumulation of objects 
but the law that allows 
certain statements to be 
heard and become significant. 
He argues that ‘archive 
does not have the weight of 
tradition, and it is not the 
library of all libraries. It 
is the rules of a practice 
that enables statements both 
to survive and to undergo 
regular modifications. The 
archive is that positive 
thing that allows statements 
to be constituted as events 
or things.’2

In other words, what 
Foucault wants to highlight 

2  M. Foucault, 2002 
[1969], The Archaeology of 
Knowledge, London & New York: 
Routledge Classics

is that more than an 
accumulation of objects, 
archive is first of all the 
law of what can be said 
and seen, the system that 
governs the appearance of 
statements as unique events. 
It is the apparatus that 
makes one understand and 
organise the seen, the heard 
and the spoken.

I want to pause here to give 
an example of what I am 
trying to propose. 

Events do not signify, per 
se. An important event is 
not important before being 
recognised as important, I 
would claim. For instance, 
one can easily think about 
an ordinary event that is 
overlooked at the moment of 
its occurrence, even though 
in the future the same 
occurrence is considered 
to be a significant event 
- even something that 
historically changed the 
course of life; say, for 
instance, the date of birth 
of a famous writer. A date 
of birth of a famous writer 
might only be considered 
important after that person 
becomes internationally 
known and acclaimed, or 
her work is recognised by 
her peers. Before that, it 
is just a normal day. It 
changes when the anonymous 
person becomes famous and is 
recognised by her peers as 
a remarkable writer - not 
because the date is important 
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of historical records - be 
it material or indexical. As 
an example, we could think 
of the archive of registers 
of births and deaths; or a 
collection of digital data 
stored in safe locations. 
Another modality could be 
the physical space where 
they are located - the well-
known ones being libraries, 
museums, etc. 

Additionally, on a quick 
look at Wikipedia - one 
of the most visited 
archives - one can read: 
‘Archives contain primary 
source documents that 
have accumulated over the 
course of an individual or 
organization’s lifetime, 
and are kept to show the 
function of that person or 
organization. Professional 
archivists and historians 
generally understand 
archives to be records 
that have been naturally 
and necessarily generated 
as a product of legal, 
commercial, administrative 
or social activities.

In general, archives consist 
of records that have been 
selected for permanent or 
long-term preservation on 
grounds of their enduring 
cultural or historical 
value. Archival records 
are normally unpublished 
and almost always unique, 
precious and meaningful.’ 
[my italics]

Here I want to mark the 
adverbs naturally and 
necessarily, which imply a 
certain natural-born value 
of these records, as if 
they were constituted as 
important per se. Another 
important aspect is the use 
of the term meaningful. 
Regarding the latter, one 
could ask: meaningful for 
whom?

So ‘archive’ is not only 
the sum of texts that 
culture is based upon, 
nor its institutions, but 
the value produced around 
it as natural, necessary 
and meaningful. In other 
words, the discourse and 
interpretation established 
by archivists and historians 
that deal with the archive 
aims to interpret the 
meaning of the collection 
of ‘things’. Archive needs 
a process of interpretation 
and legitimation beyond its 
material assets. Because 
objects do not speak for 
themselves. They are not 
meaningful per se, but 
only when legitimised by 
institutional logics and 
value-structures.

The value of the object is 
constituted by a set of 
regimes of interpretation 
which include a power 
structure that gives 
meaning to one thing over 
another. So in the end, it 
is not a transcendental 
value. The value of the 
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Before the Archive1

Carolina Rito

I am going to talk about 
‘archive’. Not archives, but 
‘archive’, in the singular. 
What this means is that I 
do not want to talk about 
what archives allow, do 
and make; but, rather, how 
archives are legitimised 
and instituted. I wonder 
about not the way archives 
accumulate and conserve 
objects or historical 
records, but the rules of 
archive formation.

That is why this talk 
is situated ‘before’ the 
archive. The preposition 
‘before’ indicates two moves. 
On the one hand it refers 
to a temporal relation to 
the archive - note that the 
Greek etymology of the word 
is ‘beginning’. And, on the 
other hand, ‘before’ can also 
indicate a spatial dimension, 
meaning being in the physical 
presence of the archive.

But in order to follow up 
on my proposition, I want 

to start with ‘from where 
I come’. Not in terms of 
geographic location, ‘here’ 
or ‘there’. I want to start 
from where I come in terms 
of the archive. And so it 
is from that archive - my 
beginning - that I want 
to ask: what is this from 
where we speak? What I want 
to say here is that one 
cannot even speak without 
making use of an archive. 
In a way, I cannot ask ‘what 
is an archive’ if I do not 
situate myself in another 
fundamental archive, which 
is the language that is now 
being spoken - this language: 
hence, English. The English 
language is one of the 
archives from where I speak 
in this moment. 

But going back to the 
question: ‘what do we mean 
when we say archive?’

Off the top of my head, I 
immediately think of two 
modalities: the accumulation 

1  ‘Before the Archive’ was conceived for the “On Self-
Historisation, (In)visible Narratives, Imagination…and Other 
(Hi)stories” panel at the Qalandiya Encounters symposium 
in Ramallah, Palestine, in October 2014 (part of Qalandiya 
International 2014) and later adapted to a written paper. This 
version still keeps the format of a written script for such a 
presentation.
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speakers on the “On Self-historicisation, (In)visible Narratives, Imagination… and Other (Hi)stories”  panel during the Qalandiya 

Encounters symposium in Al Bireh Municipality Cultural Center. From left: Uriel Orlow, Michael Rakowitz and Carolina Rito. 

(photo: Yousef Karajah)

املتحدثون يف جلسة حوار »حول التأريخ الذايت، والروايات املخفية/املرئية، والخيال... وقصص/تواريخ أخرى« ضمن لقاءات قلنديا يف مركز بلدية البرية الثقايف 

من اليسار: أوريل أورلو، ومايكل راكوفيتز، وكارولينا ريتو. (تصوير: يوسف كراجة)
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Public Programme

On Self-historicisation, (In)visible Narratives, 
Imagination… and Other (Hi)stories

A panel discussion with 
Michael Rakowitz, Uriel 
Orlow and Carolina Rito 
(moderated by Viviana 
Checchia) at the Qalandiya 
Encounters symposium, Al 
Bireh Municipality Cultural 
Centre, Palestine, October 
28, 2014 (part of Qalandiya 
International 2014).

The panel represented the 
first public event in YAYA 
14’s programme of lectures 
and workshops, and opened 
up to the public the 
process and concepts behind 
the exhibition theme of 
‘suspended accounts’. The 
three speakers responded to 
the YAYA artists’ production 
through discussing their own 
works and ideas.
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Artists 
and Archives

Acceleration of the �ow of information, media, 
images: growing mountain of stu�, impossibility 
of keeping it all; growing sense of disappearance

Where does it all go? 

What is lost? 

Desire to capture things before they are 
lost; nostalgia for the past; interest in 
memory, both individual and collective

Artists approaching the archive

Making archives: artist-collectors who either simulate memorial process 
and create fictional archives, or who gather documentary sources into new 
collections and compilations 

Using archives: artist-historians who use existing archives, extracting 
documents – stories, images, sounds – and use them in their work

Thinking archives: artists as meta-archivists trying to reflect on the archival 
conditions themselves; while they might either construct new archives or 
conduct research in existing ones, the work aims to interrogate archival 
mechanisms, questions and concerns

Matter and Memory: locating the archive beyond the document or record, on 
the underside of the archive itself. As a consequence, the archive itself can 
become the document

What kind of knowledge does the archive itself produce and how 
can we read it? 

With the increasing dematerialisation of archives through the 
process of digitisation, there is a need to re-assess the material 
underbelly of the archive itself 

The document is not only an original witness, but more 
importantly, it bears a potent inscription of something beyond  the 
information contained therein; that is, a material message which 
always needs to be deciphered anew, some meaning which 
cannot be transferred to its digital twin, for it is tied to the 
historical present of the document rather than the access to the 
past it is supposed to enable (cf. Walter Benjamin)

The sheer material fact of both the document and the archive 
anchors them in a ‘now-ness’ of history; it tells us that history is a 
concern of the present rather than an interest in the past

Derrida writes in Archive Fever: “Documents need at once a 
guardian and a localisation. It is thus, in this domiciliation, in this 
house arrest, that archives take place...” Jacques Derrida, Archive 
Fever, trans. by Eric Prenowitz (Chicago and London: University of 
Chicago Press, 1995), p 2

Remixing: A movement can be traced 
back to the archive, no longer as a 
closed system but rather as an open 
network of archived and non-archived 
documents that can be remixed to 
question notions of facticity and 
construction.

Production of non-linear 
narratives

Open pictorial systems

New combinations of documents

Some Archival Concerns 
and Strategies

Latent Archives: In the search for the 
archival, the archive might have to be 
left behind altogether and the document 
located elsewhere, outside in the world 

Embedded archives

Landscapes or buildings as 
archives

Practices as archives

These embedded archives or 
documents are marked by Walter 
Benjamin’s index of readability, 
whereby they point to the future – 
our present – of becoming 
recognisable: “The historical index 
of images does not simply say that 
they belong to a specific time, it 
says above all that they only arrive 
at readability at a specific time. 
Every present is determined by 
those images that are synchronic 
with it: every Now is the Now of a 
specific recognisability.” [das Jetzt 
einer bestimmten Erkennbarkeit]. 
(Walter Benjamin, Complete Works, 
volume 1, Frankfurt: Suhrkamp, pp 
577–8)

١٩٠/25



Artists 
and Archives

Acceleration of the �ow of information, media, 
images: growing mountain of stu�, impossibility 
of keeping it all; growing sense of disappearance

Where does it all go? 

What is lost? 

Desire to capture things before they are 
lost; nostalgia for the past; interest in 
memory, both individual and collective

Artists approaching the archive

Making archives: artist-collectors who either simulate memorial process 
and create fictional archives, or who gather documentary sources into new 
collections and compilations 

Using archives: artist-historians who use existing archives, extracting 
documents – stories, images, sounds – and use them in their work

Thinking archives: artists as meta-archivists trying to reflect on the archival 
conditions themselves; while they might either construct new archives or 
conduct research in existing ones, the work aims to interrogate archival 
mechanisms, questions and concerns

Matter and Memory: locating the archive beyond the document or record, on 
the underside of the archive itself. As a consequence, the archive itself can 
become the document

What kind of knowledge does the archive itself produce and how 
can we read it? 

With the increasing dematerialisation of archives through the 
process of digitisation, there is a need to re-assess the material 
underbelly of the archive itself 

The document is not only an original witness, but more 
importantly, it bears a potent inscription of something beyond  the 
information contained therein; that is, a material message which 
always needs to be deciphered anew, some meaning which 
cannot be transferred to its digital twin, for it is tied to the 
historical present of the document rather than the access to the 
past it is supposed to enable (cf. Walter Benjamin)

The sheer material fact of both the document and the archive 
anchors them in a ‘now-ness’ of history; it tells us that history is a 
concern of the present rather than an interest in the past

Derrida writes in Archive Fever: “Documents need at once a 
guardian and a localisation. It is thus, in this domiciliation, in this 
house arrest, that archives take place...” Jacques Derrida, Archive 
Fever, trans. by Eric Prenowitz (Chicago and London: University of 
Chicago Press, 1995), p 2

Remixing: A movement can be traced 
back to the archive, no longer as a 
closed system but rather as an open 
network of archived and non-archived 
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left behind altogether and the document 
located elsewhere, outside in the world 
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These embedded archives or 
documents are marked by Walter 
Benjamin’s index of readability, 
whereby they point to the future – 
our present – of becoming 
recognisable: “The historical index 
of images does not simply say that 
they belong to a specific time, it 
says above all that they only arrive 
at readability at a specific time. 
Every present is determined by 
those images that are synchronic 
with it: every Now is the Now of a 
specific recognisability.” [das Jetzt 
einer bestimmten Erkennbarkeit]. 
(Walter Benjamin, Complete Works, 
volume 1, Frankfurt: Suhrkamp, pp 
577–8)
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Archive

Where does the 
notion of the archive 
come from? 

Control of the archive

The house of the archons: the 
rulers and the place of rule, where 
documents were kept

Immediate relation to power: 
depository of documents (of rule) 
/ seat of power

Who is in charge of the archive? Who gets 
access to the archive? What gets 
archived, what is not?

Control of the future of history

Dialectic of storage and retrieval 

Organisation of the archive

Ideologies of classification, what 
system, what keywords – how are 
documents classified? 

Role of the 
document

Interpretation

Narration

Context
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Archives
Uriel Orlow
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screen still from Fereshte Moosavi’s online workshop
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has encountered when working 
in the public space, she 
has had to find new ways of 
approaching it.

30 June, 2014

It was the greatest honour 
to have ZDENKA BADOVINAC 
as one of the e-lecturers. 
The source of inspiration 
for YAYA 2014 lay in an 
exhibition she curated in 
Ljubljana in 2006, entitled 
‘Interrupted Histories’. 
The exhibition presented 
the art projects of twenty-
seven artists and groups and 
also offered these works 
as instruments for new 
processes in historicising 
art. The exhibition 
was an example of a new 
relationship between art 
and its history which 
consequently creates a new 
function of art in the 
way it involves searching 
for answers within spaces 
outside the canonised 
history.

“Self-historicisation refers 
to any informal system 
of historicisation that 
is practised by artists 
who because of the lack 
of a suitable collective 
history have had to search 
for their own historical 
or interpretive context. 
In many parts of the non-
Western world, such as 
Eastern Europe during 

the socialist period and 
even later, the local 
institutions that should 
have systematised neo-avant-
garde art either did not 
exist or took a dismissive 
attitude towards such art. 
Consequently, the artists 
themselves were often 
forced to archive documents 
relating to their own art, 
the art of others, or 
broader art movements, as 
well as the conditions of 
production.” (Badovinac)

3 July, 2014

Iranian curator FERESHTE 
MOOSAVI approached the 
question of the relation 
between the archive and the 
making of history though 
thinking about the archive 
and its possibility of being 
a dialogical drive. In 
considering such a format, 
she speculated on what 
could be the potentials and 
‘impotentials’ of working 
with the archive. How to 
think of the archive as a 
possibility of enunciations 
to define what can be said 
and what could not be said? 
How to think of the archive 
as a form of knowledge more 
than a source for knowledge? 
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old teddy bear, an old 
puzzle or game, a poppy 
or medals, an old book, 
baby clothes/shoes, and/or 
an example of a religious 
symbol. The workshop 
generated extraordinary 
and intricate collisions; 
collisions between the 
participant artists who were 
using material from their 
own lives and integrating 
it with the workshop, 
collisions with Theatre de 
Complicite’s play Mnemonic, 
and with the life stories 
surrounding us. The shards 
of stories that were put 
together collided in the 
workshop and in the online 
platform, reflecting, 
repeating and revolving like 
the act of memory itself. 
Our job was the job of re-
membering, to reassemble 
the archive of the chaotic 
map of memory as an act of 
imagination. A readjustment 

in time where 
chronology is 
inverted and the 
past appears closer 
than the present. 

17 June, 2014

HRAIR SARKISSIAN’s 
online lecture 
focused on his 
work and the use 
of photography. 
For Sarkissian, 
photography is 
a medium to 
investigate the 
(in)visibility of 

a subject, first in the way 
it represents itself to the 
spectator and subsequently 
in the way it adds to or 
conceals something from 
the subject after it has 
been photographed. He 
uses photography as a 
tool to search for clues 
or answers that exist 
in our imagination. He 
addresses historical, 
religious and social issues 
relevant to his personal 
background and investigates 
the hidden components within 
these stories; bringing up 
the tension created between 
what is perceived, and what 
is not, into a visual level 
to confront the spectator 
with the question: What is 
the invisible within the 
visible? 

22 June, 2014  

Algerian artist AMINA 
MENIA talked about her 
work and the use of the 
urban and architecture as 
a way of making history. 
Amina has been working 
on issues around public 
space, cityscape and urban 
policies. Gradually she has 
extended her research from 
heritage to political and 
postcolonial issues. Her 
principal concern is how to 
reappropriate and reconquer 
territories and spaces 
through public commissions. 
Due to the difficulties she 
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The ‘Go To Meetings’, 

May - July 2014

‘Suspended Accounts’ was conceived as an open laboratory. 
As part of this the curator developed an e-learning 
programme for the YAYA artists, who engaged in a series 
of online meetings during which they learned more about 
the conceptual framework of the project and exchanged 
and shared ideas with international artists and cultural 
practitioners. The online lectures and workshops were led 
by the artists Uriel Orlow, Rania Bellou, Hrair Sarkisian, 
Amina Menia, and curators Zdenka Badovinac and Fereshte 
Moosavi. 

26 May, 2014

URIEL ORLOW talked about 
different artistic 
strategies vis-à-vis the 
archive, focusing on the 
materiality of the archive 
and the document, latent 
archives embedded in 
landscapes and architecture 
and practices of re-mixing. 
He also presented his own 
archival approach in recent 
art projects including 
Unmade Film (2012–13), which 
was developed in Palestine.

14 June, 2014

RANIA BELLOU’s online 
workshop, ‘Creating a Story 
through Artefacts’ was 
based on a story/narration 
constructed by the YAYA 
participants. The triggers 

for this story were  a 
collection of ‘heirlooms’ 
inside an old wooden box 
– which could include some 
old photos, postcards or 
newspaper, a souvenir from 
a foreign country, holiday 
pictures, an old cup, an 

screen still from Rania Bellou’s online workshop
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the exhibition ʽInterrupted Historiesʼ: What are the 
implications of the absence of systematised historicisation 
in spaces outside the Western world or on its margins? What 
sort of methods are needed to accelerate the processes of 
such historicisation?

The curatorial starting point itself is related to an 
archival curatorship approach, inspired by what Barbara 
Vanderlinden defined as “the laboratory years” of curating, 
under which exhibitions were made explicitly referring 
to previous ones. ‘Suspended Accounts’ is a process-
based project made in clear reference to the ʽInterrupted 
Historiesʼ exhibition and expanding it thanks to the 
contributions of both the artists and the curator.

The artists discussed their proposals both individually 
with the curator and collectively with the rest of 
the group. Parallel to this, they were provided with 
information concerning a collection of other artistic 
archival projects from various geo-political areas. 
These materials gave them a better understanding of the 
different approaches utilised around the world to address 
contribution and the subsequent change of historical 
construction. The curator together with the artists 
explored previous examples of both exhibitions and artists’ 
works related to the concept of self-historisation and 
archival formalisation as a point of departure for the 
laboratory they created for this exhibition.

This process-based project provides an opportunity to 
connect to the local concerns present within Palestine 
and bring participants to an understanding of broader 
international concerns. Despite the difference in specific 
contexts, the intention of artists creating archival work 
is similarly motivated. Even if the format is not overtly 
declared to be an archive, the concept of revising history 
through collecting, studying and revisiting documents is 
used as a means to re-experience history. The artists 
this project deals with aim at an audience experience of 
forgotten history through a shared visual experience. This 
type of knowledge sharing will foster both connections 
to marginal areas as well as an opportunity to receive 
attention within the contemporary art system.
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Suspended Accounts
Viviana Checchia

‘Suspended Accounts’ focuses on the issue of the artist’s 
use of self-historisation through an archival methodology. 
It is a long-term project based on the pro-active 
engagement of the artists and the curator. The result is an 
open laboratory of the archive grounded on a retrospective 
understanding of the use of archive within contemporary 
art from the 1990s into the present as a tool for creating 
history. The project has the format and dynamic of an 
archive in itself: looking back and looking forward in 
its curatorial development, artistic creation and final 
formalisation.

Self-historisation is a strategy assumed by artists to 
manage their history in situations when the act of writing 
and analysing history is not being led by institutions. 
It is a way for the artists to assume responsibility and 
personally take control of the narrative in their own 
context. The idea stands on the fact that many different 
narratives are continually forgotten, excluded, or 
forbidden by those engaged in the act of writing history. 
Even assuming the limits of subjectivity in the act of 
writing and archiving history, this act can be of great 
relevance to re-introduce missing links of a picture that 
would otherwise remain fragmentary. 

The source of inspiration for this project lies in an 
exhibition curated by Zdenka Badovinac at Moderna Galerija 
in Ljubljana in 2006, entitled ʽInterrupted Historis ̓. 
The exhibition ʽInterrupted Histories ̓ presented the art 
projects of twenty-seven artists and groups and also 
offered these works as instruments for new processes 
in historicising art. This exhibition was an example of 
a new relationship between art and its history, which 
consequently creates a new function of art in the way 
it involves art in the search for answers within spaces 
outside the canonised history, spaces that Badovinac calls 
spaces of interrupted histories and that in this project 
are called suspended accounts.

‘Suspended Accounts’ follows the questions addressed within 
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As the set of rules that define the 
events of discourse, the archive 
is situated between langue, as the 
system of construction of possible 
sentences – that is, of possibilities 
of speaking – and the corpus that 
unites the set of what has been 
said, the things actually uttered 
or written. The archive is thus the 
mass of the non-semantic inscribed 
in every meaningful discourse as a 
function of its enunciation; it is the 
dark margin encircling and limiting 
every concrete act of speech. Between 
the obsessive memory of tradition, 
which knows only what has been said, 
and the exaggerated thoughtlessness 
of oblivion, which cares only for 
what was never said, the archive is 
the unsaid or unsayable inscribed in 
everything said by virtue of being 
enunciated; it is the fragment of 
memory that is always forgotten in the 
act of saying ‘I’.

Giorgio Agamben, from ‘The Archive and Testimony’ (1989)
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are asked to send in proposals for a work or related group 
of works that are to be made specifically for the Award and 
should not have been exhibited at any other time or in any 
other venue. 

The ten finalists (nine in 2014) are given a period of 
six months for the production of their works, and are 
each given a grant of US$ 1,000 towards production costs. 
The final artworks are shown in a three-week exhibition 
in venues determined by the curator and in the context 
of Qalandiya International. A panel of distinguished 
Palestinian and internationally renowned artists, curators, 
commentators and professionals in the fields of culture and 
the visual arts are invited to meet the artists, view the 
exhibition and make a choice for the first, second and third 
prize winners, who receive a total amount of US$ 12,000 in 
prize awards. 

The competition represents the start of a longer-term 
relationship between the Foundation and the artists. 
A comprehensive bilingual catalogue is published 
following each Award, and the Foundation also continues 
its engagement with the YAYA finalists by generating 
opportunities for international residencies and offering 
support for producing and exhibiting their work both 
locally and internationally.
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The Young Artist of 
the Year Award (YAYA)

The Young Artist of the Year Award (YAYA) is a biennial 
programme organised by the A.M. Qattan Foundation to 
encourage, support and promote young Palestinian artists. 
The Award has been named the Hassan Hourani Award in honour 
of the late Hassan Hourani, a gifted young artist and one 
of the winners of the first Award in 2000, who died in a 
tragic drowning accident in 2003. 

The Young Artist of the Year Award has proven to be one of 
the most important activities in the visual arts field in 
Palestine and has made a significant impact on its cultural 
and artistic scene. Initiated in 2000 under the auspices 
of the Foundation’s Culture and Arts Programme (CAP), it 
has been organised on a biennial basis with juries that 
have included local and international artists and critics 
such as Hussein Barghouti, Kamal Boullata, Rajie Cook, 
Sacha Craddock, Catherine David, Jean Fisher, Nicola Gray, 
Samia Halaby, Mona Hatoum, Emily Jacir, Adela Laidi Hanieh, 
Sliman Mansour, Salwa Mikdadi, Gerardo Mosquera, Jack 
Persekian, Michelangelo Pistoletto, Khalil Rabah, Sameer 
Salameh, Tina Sherwell, Sharif Waked, and many others.

Since the A.M. Qattan Foundation is a co-founder and one 
of the leading partners in the Qalandiya International 
biennial initiative, the YAYA now takes place within its 
framework. Therefore, the 2014 competition was organised 
as a curated event with a specific theme that was derived 
from the overall thematic concept of the 2014 Qalandiya 
International. 

Accordingly, the Programme announced a call for 
applications for project proposals in any medium within the 
spectrum of the visual arts, including painting, drawing, 
sculpture, photography, moving image, installations or 
performance. The Award is open to Palestinian artists, 
regardless of their place of residence, between the ages 
of 22 and 30. Since 2008, artists from the occupied Golan 
Heights have also been eligible to apply. Applicants 
submit applications in accordance with the guidelines and 
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International II represented a critical and creative 
engagement with archives, a move away from the perception 
of the archive as a fragile untouchable monument with a 
restrictive ethos of over-protection. Qi II proposed a 
lived and debated experience, new modalities of sharing, 
engagement and participation. Artists, writers, thinkers 
and curators engaged in reflective and questioning rewriting 
of histories, with archives perceived not as repositories 
of knowledge but as tools to shape understanding and 
relationships with the past, the daily life of now, and the 
shared future, opening them up for imaginative exploration 
and debate.

www.qalandiyainternational.org
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Qalandiya 
International (Qi)

Qalandiya International (Qi) is a biennial event that 
takes place across Palestinian cities, towns and villages. 
Collaborative in nature and ambitious in scale, Qi is an 
attempt to join forces and resources and form links across 
a fragmented geography – an innovative response to the need 
to find solutions that work for the collective rather than 
for individual institutions. Qi was co-founded by five local 
organisations that work with and promote the visual arts. 
It generates opportunities for artists in the region to 
produce and exhibit their work and aims to engage the local 
public in programmes not straitjacketed by realpolitik, 
allowing them to look at art in a more imaginative and 
open manner. Also featuring film screenings, workshops, 
seminars, book launches, performances, and walks and trips 
around Palestine, the shared goal is to put Palestine on 
the world’s cultural map as a gravitational point for arts 
and creativity. Qi overcomes the restrictions on movement, 
the stagnant political reality and the subsequent effect 
on cultural life to host international artists and 
cultural practitioners in order to increase exchange and 
cooperation, and aims to bring the world’s attention to 
art and artists in Palestine.

Qalandiya International II: ‘Archives, Lived and Shared’

22 October–15 November, 2014

YAYA 14’s ‘Suspended Accounts’ exhibition took place during 
the second Qalandiya International, in Ramallah, Palestine, 
under the rubric ‘Archives, Lived and Shared’. In the 
narratives and daily lives of nations and communities, 
archival practices take on a particular resonance in the 
collective search to understand the past, the present 
and in shaping the future. Internationally, the question 
of ‘the archive’ has been brought centre stage in recent 
years, yet in Palestine there is an added urgency and 
importance because of the legacy of dispossession. 
The exhibitions, talks and interventions of Qalandiya 
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dialogue and is a producer of 
knowledge, art and literature. 

Mission Statement

An independent, not-for-profit 
developmental institution 
working in the culture and 
education sectors targeting 
a variety of social groups, 
particularly children, 
teachers and young artists, 
which

• aims to empower free-
thinking, enlightened 
individuals to overcome 
the challenges of war and 
injustice and to create 
a flourishing and dynamic 
society in Palestine and 
the Arab World; 

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

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

Values

Defence of the rights and 
dignity of all

Inspired by the enduring 
vision enshrined in the 
Universal Declaration of Human 
Rights, which affirms that “All 
human beings are born free and 

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

Freedom, pluralism, dialogue, 
the production of knowledge 
and new thinking

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

Working in a collegiate spirit 
of productivity

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

The courage to be just

The Foundation realises that 
long-term peace, equality and 
prosperity require the courage 
to be just and defend the 
oppressed.
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The A.M. Qattan 
Foundation
The A.M. Qattan Foundation was 
founded in 1994 and registered 
as a charity in the UK. Since 
1998, it has worked towards 
the development of culture and 
education, with a particular 
focus on children and young 
people.

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

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

The Culture and Arts Programme 
supports talented people, 
particularly the young, in 
a number of creative fields, 
offering them incentives 
to develop their skills 
and explore new horizons. 

It also promotes cultural 
collaboration between 
Palestine, the Arab region 
and the rest of the world. 
The programme consists of the 
Arts and Literature Unit that 
extends support to visual 
arts, performing arts, and 
literature, and the Audio-
visual Unit that launched in 
2009 the Production Support 
Project, co-funded with the 
Government of the Kingdom 
of Netherlands. In 2012, 
the Foundation started the 
Selat: Links Through the Arts 
programme in partnership 
with the Prince Claus Fund 
(Netherlands) to support and 
enhance cultural life among 
the Palestinian communities in 
Lebanon. 

The Mosaic Rooms, a new space 
for exhibitions, lectures and 
workshops in Central London, 
opened to the general public 
in November 2008. A permanent 
office building in Ramallah 
combined with a state-of-
the-art cultural centre is 
currently under construction.

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

Vision

A just, free, enlightened and 
tolerant society with a global 
presence; one that embraces 
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the real and symbolic levels. 

We are proud to play our part with those who believe in the 
power of culture in suggesting inspiring propositions that 
help overcome the state of dispersion and lack of hope that 
envelops our existence. 

I would like to thank all our QI partners, and to extend 
special thanks to everyone that helped realise YAYA 2014, 
especially the curator Viviana Checchia, the finalists, the 
jury members, and the artists and cultural professionals 
who enriched YAYA with their various contributions, 
whether through the e-lectures (the Go To Meeting series) 
that was part of the YAYA 2014 educational programme, or 
the panel that took place in the Qalandiya Encounters 
symposium. I would also like to thank the CAP team, and 
all my colleagues at the Foundation for all their efforts 
in making a success of the 2014 YAYA. 

We are grateful to the Ramallah Municipality for offering 
us its still-under-construction municipal theatre, part of 
which was transformed into an intriguing exhibition space 
that enabled all the finalists’ artworks to be accommodated, 
for the first time, in one single space and thus offer a new 
experience for the YAYA audience, who on former occasions 
had to tour between the different venues to see all the 
competing artworks.

I would also like to thank all those who have participated 
in the realisation of this book, especially my co-editor 
Nicola Gray, Alaa Khanger for his design work and for 
supervising the printing, and my colleagues Nisreen Naffa’ 
for overseeing its production, and Zina Zarour and Haya 
Naja for their contribution in preparing, compiling and 
translating many of the materials of this publication. 

Finally, I hope this book makes a significant addition to 
the accumulating Palestinian art library and is found 
beneficial and enjoyable by general readers as well as those 
interested in the cultural and artistic scene in Palestine 
in particular. 

Mahmoud Abu Hashhash

Director, Culture and Arts Programme
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Introduction and 
Acknowledgments
I am very pleased to introduce to you this book that 
presents the eighth edition of the Young Artist of the Year 
Award, YAYA 2014, which keeps asserting and reassuring its 
presence as one of the eagerly anticipated and instrumental 
artistic interventions for those working in and interested 
in the art scene in Palestine. Since its inception in 2000, 
YAYA has continued to present generations of young artists 
who are ambitious to occupy a place in a challenging art 
world. 

In 2014 the YAYA took a new form, the outcome of some 
profound reflections on the accomplishments of its 
previous seven rounds and as part of a larger assessment 
process that considered the whole work of the A.M. Qattan 
Foundation’s Culture and Arts Programme (CAP) and involved 
many of those working in the Palestinian cultural scene, 
both individuals and institutions. As a result, the YAYA 
has developed into no longer being just a competition but 
more a continuous process for learning, capacity building 
and discussion. This process was led in 2014 by the curator 
Viviana Checchia, who developed her curatorial concept and 
plan in response to the general theme of the 2014 Qalandiya 
International (QI), ‘Archives Lived and Shared’. 

The Foundation is pleased to be a co-founder and key 
organising partner in Qalandiya International, this broad 
coalition of art institutions that gave the second edition 
of this biennial event a rich programme of artworks, 
encounters, lectures, and many other activities over a 
period of three weeks in October and November 2014, in 
different geographical locations in historical Palestine. 

QI 2014, and the YAYA as a part of it, took place in a 
local context weighed down by the consequences of the 
last Israeli war on Gaza, and in a regional context 
troubled with all the contra-revolutionary conflicts that 
have been disintegrating the social and cultural texture 
of several of the Arab countries through the narrow and 
convoluted ideological fights that are imposing such urgent 
priorities for these countries. All of this gives cultural 
interventions such as QI a significant importance at both 
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