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 تتمركز حول "األرض" واصداراتفعاليات 

 

 هـــلـــي رام الــــف 13ارقة ـــــشـــــي الــالـــنـــيــب

 
 

 

 13رقة المصاحبة لبينالي الشا المشاريعثالث  2017أغسطس  ١٠يوم الخميس الموافق مؤسسة الشارقة للفنون  تطلق

  (13 ارقةبينالي الشلأحد الكلمات المفتاحية )ثيمة "األرض" روع يتناول المش. مدينة رام هللا في فلسطين"تماوج"، وذلك في 

في أيام  ةدار خمسمى عل ستتواصل هذه الفعالياتهذا و. بينالي الشارقة والمحاورة لمشاريعالرا خالدي  القّيمة وتشرف عليه

من عة مجمون مبوزيوم يتضممركز خليل السكاكيني الثقافي في رام هللا وعدة مواقع أخرى، على أن يتم خاللها إقامة س

  يمة "األرض".ز جميعاً على ثتركّ ، ١٣بتكليف من بينالي الشارقة إصدارات  ٨وإطالق  عروض األداء وعدة جلسات نقاشية

 

 أساسية اصرتبع لعنفي ت اد ثيمة "األرض"لمناقشة أبعلة في محاولة أبحاث مطوّ  أجريت خالل مرحلة اإلعداد لمشروع رام هللا

ط وسائ تشّكل لها أنت رسابمثابة مواقع وشبكات ومماجميعها برت التي اعت   والمقابرالتحتية،  األنفاق، والبنىمثل:  في المدينة

ة، يات الشعبيالحكاو ،التحتية المتعلقة بالشعر ىبين البن ات المحتملةالعالق لسياسات التحرر. ويركز المشروع على معاينة

، في فلسطين لماديةعن أشكال أخرى من التأليف الشعري الجماعي، والبنية التحتية ا والشائعات، والخرافات الحضرية، فضالً 

نى نفاق والبمة واأللبحث مثل المقابر والمواقع المهدتتصدر مواقع مختلفة محور ا، ولتلك العناصر على بعضها البعض وتأثير

عي بوصفه أليف الجمافهوم التتفعيل م ، كما تماً معرفي اً نظامباعتبارها والتي تم تداولها  القائمة كموقع لألرشيفات السرية التحتية

 .ي/ البنية التحتيةالمعرفأداة لإلنتاج 

 

 

 

 



 
 

 
 
يان صحفي للنشر الفوريب  

 

2 

 الحطامو ةاألغراض المدفون تتوارى، حيث مليء باالحتماالتموقع شعري ك خالل هذا المشروع "األنفاق" تجري مقاربة

ثير أ  . وقد اً رريتح اً سرد تستحضرو القمعية، النظمو ت أصحابهاتوقعاؤثر على وت قصصها تتالمحن في حي ،الهامدة واألسرار

 بنية عدونها تك ،بناء المتاحف واألرشيفاتفلسطين حول  فيالتي جرت المناقشات األخيرة   ضمنهذا المشروع البحثي جزئياً 

 .ستخدامحة لالغير صال ةألشكال التمثيليمما يجعل هذه ا ،، في حين أن النضال مستمر في الوقت نفسهلدولة قوميةتحتية 

 

 سمبوزيوم رام هللا

 

األول موضوع  في رام هللا إلى قسمين حيث يتناول القسم ١٣ينقسم السمبوزيوم الذي سيقام ضمن مشروع بينالي الشارقة 

 لمتاحفطات امخطأو، األعمال الفنية المفقودة والمدفونة على الثاني، بينما يركز القسم البنية التحتية والقراءة المادية

الطيور"  عرض تسجيل صوتي بعنوان "مشاهدة 2017أغسطس  ١٠هذا وتتضمن فعاليات اليوم األول الموافق  واألرشيفات.

لكل من كتب  ٨ احتفالية بإصدار. إلى جانب ةدنايا في سورييللفنان لورنس أبوحمدان حول التحقيقات الصوتية في سجن ص

يارا وابيل، كوميمي  ،مير حربسوناس حلبي، ي، وبويادجيان بنجي، وإزا ألفيوباسل عباس، وماريا تيريزروان أبو رحمة، 

 .المتحف الفلسطيني لتاريخ الطبيعة واإلنسانو، "فيلمسبفييرسف مجموعة "و، ف الحيطقس

 

: مواقع تخزينية للة التحت"البنيوتتناول أولى جلساته  الفنانين واألكاديميين والكّتاب، يشارك في هذا السمبوزيوم عدد كبير من 

مقابر ال ر علىتقتص الوالتي ، ضمن المشهد الفلسطيني التي تتم فيها عملية الدفن األمكنةمختلف  ، أغسطس( 11) الدفن"

المعدة  غةمقابر الفار، والوالمجاريرالنفايات الكيميائية،  ومقابرالقمامة،  مقابرلتخزين مثل امساحات تشمل أيضاً بل  فحسب

يخ، رحيم الشال سهاد ظاهر ناشف، وعبد م أوراق بحثية بهذا الخصوص كل منوليتناوب على تقدي حريرومواقع الت، للموتى

 .إشراف مدير الجلسة رامي سالمةب وذلكروبنز، وإيناس حلبي، ويارا سقف الحيط،  –وصوفيا شاماتوبولو 

 

 "األرض"ت نقاشية تتناول ثيمة بأمسية شاملة تتضمن عروض أداء وجلسافعاليته  أغسطس( 12) يستهل اليوم الثالثو

حت ت ،دجيانوبينجي بويا ،وفيليبا سيزر ،كيلير إيسترلينغ في هذه الجلسة كل من كوسيط ورمز الحتماالت عدة، يشارك 

بيع صص يناققدمة عرض "من الظالل" للفنانة إيميل عبود المستوحى من إشراف النا جودة. كما تشمل عروض األداء الم  

ادة ربة كمالتوقصص واقعية من الحياة المعاصرة، وعروض أخرى تناقش عنصر  ات الشعبية الفلسطينيةالمياه في الرواي

 .لسياقات االستعماريةمسّيسة في ا

 

ت ناوين كاألرشيفاعروض األداء التي تناقش عدة عالمزيد من الجلسات النقاشية و أغسطس( 13) ويقدم رابع أيام السمبوزيوم

ة دور حول عدتالتي  والمقتنيات المدفونة، واألعمال الفنية المفقودة، والمقتنيات التي عاودت الظهور من جديد، والشائعات

تضم  يرها.حرية تف البديلة، ومناقشة حاالت المتاحف ذات السياق االستعماري وإمكانمتاحف، والمخططات التاريخية للمتاح

لطي، سي، ورشا : ناصر سومي، وكريستين خورفيهاأدائية لنور أبوعرفة، وجلسة نقاشية يشارك  هذا اليوم محاضرةفعاليات 

را ، وكياورنا عناني ،الفنان خالد حوراني فيهاوسمير حرب، ومجموعة فيلم سبفيرسف. إلى جانب عدة محاضرات يشارك 

 شبلي، والرا خالدي.ديتشيزاري، ودورين ميندي، وعدنية 

 

إلى جانب  ،ربيع مروةلرض أداء  عهو في مسرح البلدية، و"الثورة المبكسلة" بعرض أغسطس  14يختتم السمبوزيوم يوم 

ذلك و سابقة،مناقشتها في الجلسات ال تتم التي بالموضوعاتفعالية القصص التي سيتم خاللها نسج قراءة قصصية تتعلق 

 ا طه، وهيثم ورداني، وعلي حبيب هللا.بمشاركة سحر قواسمي، ودالي

 

 

 إصدارات الكتب
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حول ي البحثان بينجي بويادجيمشروع كتاب  مثل المترتبة عليه السياسية ثاراآلعنصر البنية التحتية و صداراتاإلتدرس 

 ةفنانير حرب والفنان سملبينما يقوم الكاتب وا التاسع عشر.في منتصف القرن  تحديثهاالقديمة في القدس وفترة  المائية القنوات

 ةمنذ فتربنى الم تاريخو أو مقر السلطة الفلسطينية، التحتية للمناصب السلطويةتاريخ البنية  تتبعفي عبر كتابهما ميمي كابيل 

بينما . رآخإلى م حكنظام من  االنتقالاصة خالل فترات عن كثب، وخ التي طرأت عليه التغييرات دراسةاالنتداب البريطاني و

تعلقة م وضوعاتمبحثها  مستقصية فياريخ واألرشيفات المخفية، الت اس حلبي في إصدارها نظرة عامة علىم الفنانة إينتقد

 باسل عسحمة وباروان أبو ر اشتغال كل من باإلضافة إلى هذا ، في جنوب الضفة الغربية اتواإلشعاعالكيماوية لنفايات با

 ماضي.عشرينيات القرن ال ذمنبرزت  نية ثوريةإدراج شخصية فلسطيو إلعادة كتابة االخاص بهممع فريق التحرير 

 

إعداده  مم تم 15 سةعدب تصويرالكيفية ل تعليمياً منهجا  في إصدارها)ريم شلة ومهند يعقوب(  "سبفيرسف فيلم" مجموعة قّدمتو

ما وحدة السين"ثالثة أسسوا  الذي كان واحداً من بين جوهريةهاني  خضرمالم فالممن قبل صانع األ ينشر قطولم  مسبقاً 

ارا ي" تستعرضوقت الحاضر. وفي ال فالماأل ةعاصنب ة المنهجعن عالق فضالً منظمة التحرير الفلسطينية، والتصوير" في 

 ىبنال شاريعمتاريخ وحول البحر الميت  حديثاً  مبنيةال مجاري الصرف الصحيالعالقة بين  من خالل إصدارها الحيط" سقف

در هذا وسيص. ض الواقعوما يتم تنفيذه على أربؤ بين أنظمة التن بغية اإلضاءة على الرابط، في المنطقة نجزةمالتحتية غير ال

 محتوىها ز في إصدارماريا تريزا ألفي ستقّدم كما ومقتنياته،  المتحف الفلسطيني لتاريخ الطبيعة واإلنسانكتيب عن أيضاً 

ولية في فنون الدطالب أكاديمية ال خاللها دعوة تمالجغرافي عمر تيسديل  لسابق مععلى ورشة عمل أشرفت عليها في ا يمبن

لب منهم ثم ، حولها رام هللا وطالب الجغرافيا لتحديد قطعة أرض والمشاركة في بحث تفصيلي أو  يار موضوعاختالحقاً ط 

 بصحبة مواد بصرية األخرى. صداروالمشاركة بها في اإل ةالشخصي هماتمادة من اهتمام

 

 عليه القّيمة تشرف"تماوج" الذي  13الكبرى التي تقام ضمن برنامج بينالي الشارقة  المشاريعد مشروع رام هللا أحد يع

كامل  ى مدار عاميمتد عل ويضم البينالي الذيالمدير العام للجمعية اللبنانية للفنون التشكيلية )أشكال ألوان(. كريستين طعمة 

 قة وبيروت،الشار في كل منم إلى فصلين المعارض الفنية وبرنامج عام مقسّ  ديد من( الع2017 أكتوبر – 2016)أكتوبر 

 ،رة الشارقةفي إما ام يقاموبرنامج تعليمي لمدة ع ،وبيروت، سطنبولامصاحبة تقام في في داكار، ورام هللا، و مشاريعأربع و

أربعة  ا من قبلاد بحثية تم تجميعها وتقييمهوهي مكتبة رقمية تحتوي على مو "شبشب"منصة النشر الرقمية باإلضافة إلى 

ل المواد تتضمن ك " تماوج" منصة تحريرية رقمية تحت عنوانوكذلك  ،مارات العربية المتحدةمحاورين خارج دولة اإل

 والكتابات والمقاالت التي أنتجت أثناء البينالي.

 

 

 

 

 

 

 


