
بينالي الّشارقة الّثالث ع�ش - رام الّله

أراٍض ُمنقلبة
ندوات، عروض أدائّية ومطبوعات فّنّية

ّ، الم�ح البلدي، رام الّله ي
ي الّثقا�ف

مركز خليل الّسكاكي�ف
م�ح خشبة، حيفا

10 - 14 أغسطس 2017

الخميس، 10 أغسطس

7:00 - 8:00 مساًء

ّ ي
ي الّثقا�ف

مركز خليل الّسكاكي�ف

لورنس أبو حمدان
مراقبة الطّيور

ي سوريا
ا حول معتقل صيدنايا �ف مقالة صوتّية تتناول تحقيًقا سمعيًّ

. ف ا ع�ب الهاتف من برل�ي ا حيًّ يقّدم لورنس أبو حمدان عرًضا أدائيًّ
جمة الفورية متوفرة ال�ت

*المقاعد محدودة

8:00 مساًء

ّ ي
ي الّثقا�ف

حديقة مركز خليل الّسكاكي�ف

أمسية إطالق المطبوعات
ي رام الّله. المطبوعات لـ نور أبو عرفة، بنجي بوياجيان، 

وع بينالي الّشارقة 13 �ف ي إطار م�ش
ف وفّنانات تّم إنتاجها �ف حفل إطالق مطبوعات وكتب فّنان�ي

 ّ ي
(، المتحف الفلسطي�ف ي ي وسم�ي حرب وميمي كابل، يارا سقف الحيط، تحريض لالأفالم )ريم الشّلة ومهّند يعقو�ب

وجي�ف ، معتوق، نيكوال ب�ي ي إيناس حل�ب
نسان.* لّتاريخ الّطبيعة واالإ

الجمعة، 11 أغسطس

10:30 صباحاً - 4:00 مساًء

ّ ي
ي الّثقا�ف

مركز خليل الّسكاكي�ف

مواقع جوفّية
ي هذه المساحات الأجل غ�ي 

ي يتنّقل محتواها فيما بينها أو يظّل مدفونًا �ف
ف تستحوذ عليه مساحات الّدفن، ال�ت ي فلسط�ي

قسط كب�ي من المشهد الّطبيعّي �ف
ي تنشأ حولها وحول بنيتها الّسياسّية والّتاريخّية والفلكلوريّة.

ي الفعلّية والرّمزيّة المتّنوعة ال�ت
مسّمى. تناقش هذه الجلسة مواقع وممارسات الّدفن، والمعا�ف

وع الرا الخالدي وريم شديد نائبة رئيسة مؤسسة الشارقة للفنون كلمة افتتاحّية لقّيمة الم�ش 10:30 - 11:00 صباحاً  

عبد الرّحيم الّشيخ )فلسفة ودراسات ثقافّية وعربّية( 11:00 - 11:30 صباحاً  
ة الفلسطينّية الحّية أنا أموت، إًذا أنا موجود: المق�ب    

ة البديلة، إذ يمكن  ينيَّة واالأنطولوجيَّ ياسيَّة واالجتماعيَّة والثَّقافيَّة والدِّ ة الفلسطينيَّة فضاًء خصباً للتَّواريخ السِّ ن المق�ب تؤمَّ
اً، إل االأرض. ففضالً عن كونها  ة إل حدِّ الموت بالفعل بممارسة العودة، عينيَّ ِّ فيها الخروج من حدِّ الموت بالقوَّ ي

للفلسطي�ف
، زماناً متغايراً.  ف ِّ لفلسط�ي ي

ِّ الّصهيو�ف ي
ي ظل تواصل االستعمار االستطيا�ف

ة اليوم، �ف ة الفلسطينيَّ ُد المق�ب مكاناً متغايراً، تجسِّ

ف وطالب الفنون وذلك بعد انتهاء الورشة الفنية يزا ألف�ي ي للفنانة ماريا ت�ي
ي آخر شهر سبتم�ب اطالق منشور إضا�ف

* سيتم �ف



ّ واالجتماعّي / دراسات الجندر(  ي نسان الطّ�ب سهاد ظاهر - ناشف )علم االإ 11:30 - 12:00 صباحاً  
ي أرشيف تأريخي مدفون

ّ/ة المسجون �ف ي
مقابر االأرقام الّ�يّة: جثمان الفلسطي�ف

/ات الُمعتقلة جثامينهم/ن منذ نهاية  ف تستح�ف هذه المداخلة قصص عدد من الّشهداء والّشهيدات الفلسطينّي�ي
يّة. رسائيلّية المعروفة بمقابر االأرقام الّ�ّ ي معتقالت الموت االإ

، ومدفونة �ف ي
سّتينات القرن الما�ف

: رامي سالمة )دراسات ثقافّية ونقديّة( ف تعقيب عىل الورقت�ي 12:00 - 1:00 ظهراً  

احة غداء اس�ت 1:00 - 2:00 بعد الظهر 

ق أوسطّية وحقوق إنسان( نسان / دراسات �ش صوفيا ستاماتوپولو-روبينس )علم االإ 2:00 - 2:30 بعد الظهر 
نفايات جوفّية

. فمن خالل تفّحص  ف ي فلسط�ي
ي �ف

ف الجو�ف
ّ ة الفيديو هذه، كيفّية تفاعل البنية الّتحتّية للّنفايات مع الح�ي تستطلع محا�ف

ف الّتخزين. ف المستقبل وب�ي الّسمات الماّديّة للبنية الّتحتّية للّنفايات، يكشف العمل عن العالقة ب�ي

ي )فنون برصية( إيناس حل�ب 2:30 - 3:00 بعد الظهر 

ي
االأُسود تُحّذر من المستقبل االآ�ف

ي جنوب الّضفة 
ة أدائّية تستند فيها إل بحث أجرته حول مواقع طمر الّنفايات الكيميائّية �ف ي محا�ف تقّدم إيناس حل�ب

ي أو الملموس.
شعاع النووي غ�ي المر�أ ي محاولة اللتقاط وتجسيد تهديد االإ

الغربّية �ف

يارا سقف الحيط )تاريخ وفلسفة الّتصميم( 3:00 - 3:30 بعد الظهر 
تجويفات كامنة

ي العالقات 
ي تُرَّقط  الجغرافيا المحيطة بالبحر المّيت كنقطة انطالق. وتبحث �ف

تتخذ هذه المداخلة الحفر االنهدامية ال�ت
ي تشكيله.

ف الواقع الذي تساهم هذه الُنُظم �ف ياء واالقتصاد والّسياسة( وب�ي ف ي  الجيوف�ي
ف نُُظم الّتنّبوء )�ف والفجوات ب�ي

ي( بنجي بوياجيان )عمارة / علم اجتماع حرصف 3:30 - 4:00 بعد الظهر 
انسداد

ي، والعالقة التاريخية  ّ وفيديو ومطبوعة تتناول قصة القدس من منظور ح�ف ي هذه المداخلة هي جزء من عمل تركي�ب
ي بقايا قناة ماء مسدودة.

ف الماء وعطش المدينة. نجد القدس متمثّلة مجاًزا �ف ما ب�ي

وق حرب )فنون برصية وفلسفة( رئيسة الجلسة: �ش

جمة الفورية متوفرة لجميع المداخالت ال�ت

الم�ح البلدّي، بلديّة رام الّله 8:00 مساًء   

ربيع مرّوة وتقّدمها أسماء عزايزة
ف )2006( كيف بّدي وّقف تدخ�ي

ة غ�ي أكاديمّية  )باللغة العربية فقط( محا�ف

الّسبت، 12 أغسطس

6:00 - 8:45 مساًء

ّ ي
ي الّثقا�ف

مركز خليل الّسكاكي�ف

حول الجوف: االأرض كوسيط
ي الّ�اعات المناهضة لالستعمار، تسّلط هذه الجلسة الّضوء عىل موضوع االأرض كماّدة 

ي الوقت الذي يشّكل موضوع االأرض ثيمة مشحونة بشّدة �ف
�ف

منتجة لوسائل المواجهة. يدفعنا استكشاف االأرض، بوصفها وسيلة وماّدة للحكايا الّشعبّية، إل الّتساؤل: هل تحافظ االأرض عىل المعتقد الّتقليدّي أم 
ّ المقاوم لالستعمار. ّ بمقدوره تصميم الوعي الّسياسي ي

بة إل مقياس معر�ف ّ ي تصون االأرض؟ تتحّول الّدراسة العلمّية لل�ت
أّن الحكاية المتناقلة هي ال�ت



ية( لينغ )تاريخ العمارة / دراسات حرصف كيل�ي ايس�ت 6:00 - 6:30 مساًء  
االأرض الوسيطة

ي الطبيعة مثل الهواء والنار 
ي ليش�ي إل عنا� �ف

ي الما�ف
ي مصطلح "الوسيط"، والذي استعمل �ف

تبحث هذه المداخلة �ف
ي السحر، والوسط 

ي تمثيالته اللغوية المتعددة مثل تلك المتعلقة بالوسط االجتماعي، والوسيط �ف
والمياه، كما تبحث �ف

المغذي للبيئة، وتكنولوجيا المعلومات المعا�ة كوسيط.

) ي
ار )فنون برصية/إخراج سينما�أ ف فيليبا س�ي 6:30 - 7:00 مساًء  

المادة مسألة 
تتناول هذه الورقة تاريخ الثوري اميلكار كابرال وعمله كعالم تربة، وكيفية تأث�ي خلفيته العلمية عىل فكره المناهض 

للكولونيالية وخلق نظرية معرفية نابعة من االأرض.

تعقيب: النا جودة )عمارة / الهوية الثقافية والعولمة( 7:00 - 7:45 مساًء  

جمانة إميل عّبود )فنون برصية( 8:00 - 8:45 مساًء  
خارج الظالل

ي تسكن االآبار والينابيع. العرض 
ّ يدور حول حوريات الماء والغيالن والمخلوقات المسحورة ال�ت ي

هو عرض أدا�أ
ي جمعتها الفّنانة.

مستوحى من حكايا شعبّية فلسطينّية ومن قصص الحياة المعا�ة ال�ت
بمشاركة سلمى مسيف    

جمة الفورية متوفرة لجميع المداخالت ال�ت

االأحد، 13 أغسطس

10:00 صباحاً - 6:00 مساًء

ي
ي الثقا�ف

مركز خليل السكاكي�ف

قبل المتحف
ة ووصف بالمكان الذي تذهب التحف واللوحات إليه لتموت بحيث يتم عرض هذا الموت  ع�ب التاريخ النقدي لمؤسسة المتحف، قورن المتحف بالمق�ب
ي المتحف يضمن عدم رجوعها إل الحياة، عىل عكس الدفن. فالمتعارف عليه أن 

ة مكانان مختلفان. عرض الثقافة المادية �ف للعامة. ولكن المتحف والمق�ب
ء باالحتماالت بينما يُمؤسس المتحف التاريخ  ة مكان مىلي ي بأشكال مختلفة، فالمق�ب

ي ال تكف عن الرجوع من الما�ف
المقابر هي أمكنة مليئة باالأرواح ال�ت

؟ فقد نهبت  ف ي فلسط�ي
، الذي لن يرجع أبدا. من هذا المنطلق كيف لنا قراءة نشوء المتاحف �ف ي

الثوري الراديكالي ويؤرشفه ويعرضه تحت مسّمى الما�ف
وع  ؟ وكيف يؤثر السياق الكولونيالي والم�ش ف ي فلسط�ي

وصودرت معظم المجموعات المتحفية الفلسطينية من قبل قوات االحتالل. ما هو دور المتحف �ف
ي تاريخ المتاحف الفلسطينية ومستقبل صياغة نظريات حول 

ي الوضع الراهن؟ هذه الجلسات تنظر �ف
التحرري عىل بنية المتاحف الفلسطينية تاريخيا و�ف

، كما تتناول الجلسات كيفية اعادة احياء االأرشيف وتتساءل عن عودة ظهور مجموعات أرشيفية معينة. ي
المتحف منبثقة من خصوصية الوضع الفلسطي�ف

مجموعات ُمتهربة 10:00 صباحاً - 12:00 ظهراً 

ف خوري )تاريخ الفن( ورشا سلطي )دراسات برصية(، تقرأ المداخلة حنان طوقان كريست�ي
ي المنفى

أربع قصص حول متاحف ومجموعات فنية �ف
ي 

ف 1970 و1980 لدعم قضايا تحررية �ف ي المنفى نشأت ما ب�ي
هذه المداخلة تقدم أربع حاالت لمتاحف فنون �ف

وت عىل الحاجة السياسية آنذاك لبناء  ي تأتينا من ب�ي
كز الورقة ال�ت ف وتشيىلي ونيكاراغوا وجنوب أفريقيا. س�ت فلسط�ي

ي أتاحت هذا 
مؤسسات فنية تحوي مجموعات "وطنية". كما وسيتم الحديث أيضا عن شبكات التضامن الدولية ال�ت

الشكل من المتاحف المتنقلة.

نارص السومي )فنون برصية(
ف إعادة إحياء المعرض التشكيلي العالمي من أجل فلسط�ي

ي المعرض التشكيىلي العالمي من 
ي عرضت �ف

هذه المداخلة تع�ف بعملية البحث المستمرة عن االأعمال الفنية ال�ت
ف عودتها ال  ي وجد السومي اجزاء منها، ال ح�ي

، سنة 1978. وتناقش كيفية الحفاظ عىل المجموعة ال�ت ف أجل فلسط�ي
ف حرة. فلسط�ي



ي وفنون برصية(
ي )إخراج سينما�أ أفالم للتحريض - ريم الشلة ومهند يعقو�ب

المنهج
ي السبعينيات عندما كان 

ي جوهرية �ف
ي ومطبوعة يتمحور حول منهج للتصوير وضعه ها�ف

وع بح�ش المنهج هو م�ش
ي تأسيس قسم االأفالم فيها. تتناول المداخلة موضوع 

ي منظمة التحرير الفلسطينية حيث ساهم �ف
منخرطا بالعمل �ف

ف من ناحية وكداللة عىل تاريخ الثورة الفلسطينية وعالقتها مع إنتاج الصورة. إحياء االأرشيف كأداة تعليمية للمخرج�ي

رئيسة الجلسة: حنان طوقان )تاريخ الفن والعمارة(

ية( سم�ي حرب )جغرافيا ب�ش 12:00 - 12:30 ظهراً  
ي حصون تيغارت

ات خلّو العرش ودوائر السلطة �ف أعراض مرضّية : ف�ت
ي 

ات �ف ي التاريخ والتغي�ي
ف ع�ب البحث �ف ي فلسط�ي

وع التاريخ الفعىلي والرمزي لحصون تيغارت �ف يتقىص هذا الم�ش
التخطيط الهندسي والمعماري.

تعقيب: عبد الرحيم الشيخ  12:30 - 1:00 بعد الظهر 

ة الغداء ف�ت 1:00 - 2:00 بعد الظهر 

ي )فنون برصية(
خالد حورا�ف 2:00 - 2:30 بعد الظهر 

رحلة البحث عن جمل المحامل – زيت عل قماش
ف من خالل تتبع رحلة  ي فلسط�ي

ي تتمحور حول قصة الفن �ف
ة االأدائية عىل رواية للفنان خالد حورا�ف ترتكز هذه المحا�ف

ي يسلط الضوء من خاللها عىل ظروف إنتاج اللوحة وعرضها 
ة للفنان سليمان منصور، وال�ت لوحة جمل المحامل الشه�ي

ف الفن واقتنائه. ف الفن والسياسة وما ب�ي وانتشارها. والحكاية تتناول االشتباك ما ب�ي

المتحف ووهم الدولة 2:30 بعد الظهر - 5:00 مساءً 
ددة أرشيفات م�ت    

ي )فنون برصية وإعالم(
رنا عنا�ف

ي المضطرب. وتماما 
اختفت العديد من االأعمال الفنية، واالأفالم والروايات من الفضاء العام ع�ب التاريخ الفلسطي�ف

ف إل آخر، لتعاود االختفاء من جديد. تتساءل  كاالشباح تعود بعض هذه االأرشيفات للظهور من أماكن اختفائها من ح�ي
ي الظهور.   

دد �ف ي تدفع هذه االأرشيفات لل�ت
الورقة عن االأسباب ال�ت

كيارا دي تشيساري )علم إنسان ودراسات ثقافية(
ذاكرة مستحيلة

ف ما بعد أوسلو ومحاولة السلطة بناء مؤسسات  ي فلسط�ي
ي أنشئت �ف

تتناول هذه الورقة التاريخ الخاص للمتاحف ال�ت
ي واجهتها، ومن جهة أخرى المشاريع الفنية الوطنية البديلة 

وطنية ممثلة للدولة كمؤسسة المتحف والتحديات ال�ت
. ف ف ومثقف�ي لفنان�ي

دورين ميندي )ثقافة برصية(
ي إقامة المعارض

النضال �ف
بناء عىل ورشة عمل شاركت فيها دورين مع بهاء وسه�ي الجعبة وآخرين ستتناول المداخلة مالحظاتها حول متحف أبو 

ة ومحاولة صياغة نظرية حول تنظيم المعارض من وجهة نظر نضالية. جهاد لشؤون الحركة االس�ي

تعقيب: الرا الخالدي )فنون برصية(

احة قهوة اس�ت 5:00 - 5:30 مساًء   

نور أبو عرفة )فنون برصية( 5:30 - 6:00 مساًء   
: متحف المتاحف المتحف االأخ�ي

ي زمن ستكون فيه المتاحف وما تحمله من ذاكرة لعنة عىل
ح لمتحف �ف ي هو مق�ت

ي االأدا�أ
هذا العمل الف�ف

ي تمر فيها، سيكون متحف 
الشعوب. بما أن زمن المتاحف سينتهي الأسباب مختلفة تتعلق بكل منطقة واالأزمة ال�ت

ي كانت المتاحف فيها قائمة.
ة ال�ت المتاحف ال�ح االخ�ي لحفظ وتوثيق كل ما يتعلق بالف�ت

جمة الفورية متوفرة لجميع المداخالت ال�ت



الم�ح البلدي، بلدية رام الّله 8:30 مساًء   

ربيع مرّوة وتقّدمها أسماء عزايزة
ُسـّكان الصور )2008(

ة غ�ي أكاديمية )باللغة العربية فقط( محا�ف

، 14 أغسطس ف ثن�ي االإ

ي
ي الثقا�ف

مركز خليل السكاكي�ف 2:00 - 4:00 بعد الظهر  

نسان ّ لتاريخ الطّبيعة واالإ ي
عرض دليل المتحف الفلسطي�ف

ورشة عمل مغلقة
فريق التحرير

نسان لكتابة وتحرير دليل  ي لتاريخ الطبيعة واالإ
وع رام الله جنبا إل جنب المتحف الفلسطي�ف يعمل بينالي الشارقة 13/ م�ش

ف باب النقاش مع طاقم التحرير. عن مجموعة المتحف. يطرح المعقبون مالحظاتهم حول المسودة االأول للدليل فاتح�ي

الم�ح البلدي، بلدية رام الّله 8:00 مساًء   

ربيع مرّوة وتقّدمها أسماء عزايزة
الثورة المبكسلة )2012(

ية( ف جم لالنجل�ي ة غ�ي أكاديمية )العرض باللغة العربية وم�ت محا�ف

الجمعة، 18 أغسطس 
م�ح خشبة، حيفا 8:00 مساًء   

حفل إطالق المطبوعات 

ربيع مرّوة وتقّدمها أسماء عزايزة
ف )2006( كيف بّدي وّقف تدخ�ي

عرٌض الأفكار قيد الدرس
ة غ�ي أكاديمّية )باللغة العربية فقط( محا�ف

الجمعة، 15 سبتم�ب
م�ح خشبة، حيفا 8:00 مساًء   

ربيع مرّوة وتقّدمها أسماء عزايزة
الثورة المبكسلة )2012(

ة غ�ي أكاديمية )باللغة العربية فقط( محا�ف

الجمعة، 6 أكتوبر 
م�ح خشبة، حيفا 8:00 مساًء   

ربيع مرّوة وتقّدمها أسماء عزايزة
ُسـّكان الصور )2008(

ة غ�ي أكاديمية )باللغة العربية فقط( محا�ف

ي وم�ح خشبة، حيفا
وع يقام بالتعاون مع بلدية رام الله ومركز خليل السكاكي�ف هذا الم�ش


