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مقدمة
إنه ملن دواعي رسوري أن ننرش هذا الكتاب ضمن منشورات جامعة دار الكلمة.
جامعــة دار الكلمــة جامعــة فلســطينية متخصصــة بالفنــون والثقافــة والتصميــم وملتزمــة بتخريــج

ِ
الخمــس وعرشيــن ســنة األخــرة كيــف أصبــح للفــن
الفلســطينيني منهــم والعامليــن ،ورأينــا عــر

أجيــال مــن القــادة الشــباب املبدعــن عــر برامــج أكادمييــة عاليــة الجــودة ومتميــزة ،مــع إتاحــة فــرص

الفلســطيني مكانتــه يف املجتمــع؛ فرحنــا نــرى صــاالت العــرض تفتــح يف مــدن عديــدة يف الضفــة

التعلــم املســتمر ،وتعزيــز ثقافــة الريــادة والبحــث العلمــي والتفاعــل املجتمعــي.

الغربيــة كــا رحنــا نــرى أصحــاب األمــوال يشــرون اللوحــات ويكدســون لوحاتهــم الخاصــة ،حتــى وصــل

لقــد عملــت جامعــة دار الكلمــة عــى إقتنــاء هــذه املجموعــة مــن اللوحــات الفنيــة عــى مــدى خمســة

األمــر باملــزادات املعروفــة كمــزاد كريســتي أن تتســابق يف عــرض التقنيــات.
وال يســعني يف هــذا املقــام إال أن أشــكر الزميلــة فاتــن نســطاس متــوايس التــي كانــت الرائــدة

وعرشيــن عامـاً ،وتحــوي ثــاث مجموعــات رئيســة ،هــي:

يف برامــج دار الكلمــة الفنيــة وعملــت بجــد ونشــاط عــى تأســيس الكثــر مــن برامجهــا.

املجموعــة األوىل :وتشــمل لوحـ ٍ
ـات لفنانــن عامليــن زاروا بيــت لحــم وجامعتنــاُ ،عرضــت لوحاتهم يف

والشــكر موصــول ملؤرخــة الفــن والناقــدة الفنيــة روال خــوري التــي عملــت عــى جمــع مــادة هــذا

جالــري الكهــف .وجالــري الكهــف هــي أول صالــة عــرض تفتــح يف جنــوب فلســطني عــام  .1999وقــد

الكتــاب.

اســتضافت هــذه القاعــة فنانــن مــن الكثــر مــن الــدول ،نذكــر منهــا عــى ســبيل املثــال ال الحــر:

وأخــرا ً أود أن أشــكر مؤسســة عبــد املحســن قطــان الداعــم لهــذا املــروع عــر منحــه مــروع

فنلنــدا ،والســويد ،وأملانيــا ،واليونــان ،وبلجيــكا ،والصــن ،والواليــات املتحــدة األمريكيــة باإلضافة إىل

“الفنــون البرصيــة” :منــاء واســتدامة ،واملمــول الســويدي.

فلســطني .وقــد تــرع الكثــر مــن هــؤالء الفنانــن ببعــض لوحاتهــم لجامعــة دار الكلمــة ونحــن ســعداء

كيل أمــل أن يوثــق هــذا الكتــاب ملجموعــة جامعــة دار الكلمــة مــن جهــة وأن يتيــح املجــال للمهتمــن

وشــكورون جــدا ً لهــم.

مــن اإلطــاع عليــه .ومــن هنــا أود أن أوجــه الدعــوة لزائــري دار الكلمــة الدامئــن لالطــاع عــى بعــض

ـب مــن فنانــن فلســطينيني رســمها بشــكل خــاص لجامعــة
أمــا املجموعــة الثانيــة فتضــم لوحــات طُلـ َ

لوحــات املجموعــة يف صالــة العــرض الخاصــة بالجامعــة .

دار الكلمــة وحرص ـاً منــا عــى إنتــاج فــرع جديــد مــن الفــن املســيحي الســياقي .كــم كنــت أتضايــق
عندمــا أرى يف الكنائــس لوحــات ترســم املســيح ابــن فلســطني ،وابــن بيــت لحــم ،وابــن النــارصة،

القس أ .د .مرتي الراهب

وقــد رســم أشــقر الشــعر /أزرق العينيــن وكأنــه ينحــدر مــن إحدى الدول اإلســكندنافية ،شــال أوروبا.

مؤسس جامعة دار الكلمة ورئيسها

وككاتــب ومفكــر يف الالهــوت الســياقي ،كان أمــي أن نؤســس للفــن الفلســطيني املبنــي عــى
خربتنــا نحــن الشــعب الفلســطيني ،للفــن الــذي يرســم بريشــته آالم شــعبنا الفلســطيني وآمالــه،
وتشــكل هــذه املجموعــة القلــب النابــض للمجموعــة الكبــرة.
أمــا املجموعــة الثالثــة فهــي نتــاج جائــزة إســاعيل شــموط للفــن التشــكييل عــر الســنوات الخمــس
األخــرة ،التــي تهــدف اىل دعــم املبدعــن مــن الفنانــن الشــباب ،خاصــة أ ّن رســالة الجامعــة هــي
إعــداد جيــل جديــد مــن القــادة الشــباب وإعطائهــم فرصــة لالنطــاق نحــو العامليــة وذلــك عــن طريــق
تســليط الضــوء عــى أعاملهــم.
وتشــكل املجموعــة الكاملــة نــواة مقتنيــات جامعــة دار الكلمــة ،ونصــي أن تكــر وتواكــب التطــورات
يف القضيــة الفلســطينية .لقــد كانــت جالــري الكهــف انطالقتنــا املتواضعــة لعــرض أعــال الفنانــن
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ما وراء املجموعة :الجمع بني الفن والرتاث والدين
دراية كبرية مبا يفعله أقرانهم الذين بقوا يف فلسطني ،واألهم من ذلك كام أرخ بالطة ،أنهم

"حياة جديدة وأمل جديد ،تصور للمستقبل ميكن رؤيته من خالل نافذة فلسطني الجديدة"

“فقدوا االتصال مبسار التطورات التي نبتت يف الفن الفلسطيني قبل عام .”1948

القس الدكتور مرتي الراهب

تاريخياً ،سعى املجتمع الفلسطيني إىل التعبري الثقايف عن طريق الدين والفولكلور .كانت

كان الفن الفلسطيني يف القرن العرشين مختلفًا عام هو عليه اآلن .بعد حقبة ثورية متاشت

صناعة الحرف التقليدية واأليقونات املسيحية والزخارف اإلسالمية من األشكال الشائعة للتعبري

مع مرحلة (أو مراحل) حركات الدفاع والتحرير ،خضع الفن الفلسطيني لسلسلة من التحوالت،

الفني ،يف املرتبة الثانية بعد االهتامم املهيمن إقليمياً باملامرسات الفنية والثقافية

من استخدام املناظر الطبيعية والطبيعة الصامتة كرموز إىل فن (أحيانًا جامعي) ثوري مبارش

الشفهية مثل الشعر والحكايات .شهدت السنوات األوىل من القرن العرشين تطورات مهمة

وواقعي .يف العقد الثاين من القرن الحادي والعرشين ،جاء االنتقال من الثوري والجامعي إىل

يف الفن الفلسطيني ،حيث تعرض الفلسطينيون األثرياء واملتعلمون الذين سكنوا املدن

السيايس والفردي بشكل كامل يف حقبتنا املعارصة .ويف التعامل مع املحيل كعاملي،

الفلسطينية العاملية وامليناء ألشكال حديثة من التعبري البرصي مثل الرسم املسندي والتصوير

تخىل الفنانون الفلسطينيون عن التعبريات الواضحة لصالح املامرسات الفنية املفاهيمية مابعد

الفوتوغرايف .بعد عام  ،1948أصبحت فلسطني كوطن محتل موضو ًعا سائدًا يف الفن

املفاهيمية ملقاربة فلسطني والهوية الفلسطينية املتعددة.

الفلسطيني ،حيث غذت القومية العربية وحركة التحرير الفلسطينية الخيال الفني بأعامل تناولت

عالوة عىل ذلك ،أدت التطورات السياسية يف السنوات العرشين املاضية إىل ظروف اقتصادية

الخسارة والذاكرة واالغرتاب والهوية الفلسطينية والتحرير والعودة.

مكنت املزيد من الفن والفنانني .ونتيجة لذلك ،ابتعد الفن الفلسطيني عن ألفة الجمهور وأخذ

وبقدر ما يشكل التهجري والنفي والذاكرة والعزمية واملقاومة واألمل الهوية الفلسطينية

الفنانون فنهم السيايس من جدران الشوارع إىل صاالت العرض واملتاحف ،وحدث تحول من

املتنوعة ثقافياً وجغرافياً ،فإنها تجسد هويتها الفنية الحديثة واملعارصة بكل تحوالتها وتحوالتها.

الفضاء العام إىل الفضاء الخاص.

ومن هنا تأيت أهمية الحديث عن مجموعة فنية فلسطينية مثل دار الكلمة الواقعة يف مدينة

ميكن مالحظة كيف يتبع الفن الفلسطيني يف املايض والحارض التطورات االجتامعية

ذات أهمية دينية وثقافية مثل بيت لحم .إدراكًا ألهمية السامح بالوصول إىل جزء كبري من التاريخ

والسياسية عىل األرض يف فلسطني .يتضح هذا بشكل أكرب عند تتبع كيفية عمل الفن

الفلسطيني ،كرست جامعة دار الكلمة جهودها لوضع مجموعة فنية تعرض وتقدم وتحافظ عىل

الفلسطيني بعد النكبة بالتوازي مع البنى الجغرافية لفلسطني ما بعد النكبة :يف الضفة الغربية

الفن الفلسطيني يف األزمنة الحالية واملاضية.

وغزة وإرسائيل وبني الشتات الفلسطيني يف البلدان العربية املجاورة وكذلك الفلسطينيني

أعامل وقط ًعا من القرنني العرشين والحادي والعرشين من فنانني عباقرة آمنوا
ً
تشمل املجموعة

يف منافيهم يف جميع أنحاء العامل .لهذا السبب اعترب الفنان ومؤرخ الفن الفلسطيني كامل

برؤية الدار إىل أعامل كلف بها أساتذة فلسطينيني ،ومن األمثلة عىل ذلك لوحة سليامن منصور

بالطة “املكان” مكونًا مواضيع ًيا رئيس ًيا يف تاريخ الفن الفلسطيني .شكلت النكبة فتقًا يف

“العشاء األخري” ( .)1994اعترب القس الدكتور مرتي الراهب اللوحة موضو ًعا أساس ًيا ألنها متثل

املكان والرسد ،وتدمري املجتمع الفلسطيني وإقامة إرسائيل جعل من شبه املستحيل تتبع

املشهد الفلسطيني :الرسل مبالبس فلسطينية تقليدية يجلسون حول طاولة تحت كروم

تاريخ الفن يف فلسطني قبل عام 1948؛ فباإلضافة إىل تهجري الفلسطينيني وتدمريهم

العنب .كان منصور نفسه يستوحي فنه من املناظر الطبيعية الفلسطينية؛ يتأمل يف لوحته

بلداتهم وقراهم ،عانت الثقافة الفلسطينية من خسائر فادحة ،حيث مل ت ُرسق الكتب فقط؛ بل

حياته كفلسطيني يعيش تحت االحتالل ،ويجمع بني املشاهد الدينية والتاريخية واالرتباط باألرض

كذلك نهبت األعامل الفنية من املنازل الواقعة يف يف املراكز الثقافية الرئيسية يف فلسطني

الفلسطينية األصل.

التي تركها سكانها للنجاة بحياتهم .وانفصل الفنانون الفلسطينيون الذين بقوا يف مدن

متثيل فلسطين ًيا للوجبة األسطورية األخرية رمبا تكون أقرب إىل الواقع مام يصوره
ً
تصور اللوحة

فلسطني التاريخية بعد قيام دولة إرسائيل ،وبالتايل كان هناك انفصال بني أولئك الذين عاشوا

املخيال األورويب .منذ سبعينيات القرن املايض ،كان منصور يستمد اإللهام من املناظر

يف الدولة املؤسسة حديثًا وأولئك الذين يعيشون يف الضفة الغربية وغزة .وهناك أيضً ا فنانون

الطبيعية الفلسطينية؛ جبالها وتاللها وكرومها وزيتونها والناس ،ويف لوحاته يتأمل غالبًا من خالل

نشأوا كالجئني يف البلدان املجاورة أو يف املنايف؛ وبالتايل ،كان من املستحيل الحديث عن

الرمزية يف حياته كفلسطيني يعيش تحت االحتالل ملعالجة مصاعب الحياة الفلسطينية وجاملها.

وحدة الفن الفلسطيني ،حيث مل يكن أولئك املوجودون يف املنفى ،عىل سبيل املثال ،عىل
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ميكن تتبع تأثري الرسام املكسييك دييغو ريفريا الذي يعتربه منصور مصدر إلهام ورفيق ملركزية

تعطل الزمن الخطي مبثابة تكريم لألرض والثقافة والناس .توظف حرام الشخيص والسيايس

ريفريا واحتفائه بالحالة اإلنسانية يف الفن و مصالحهم املشرتكة يف النضال من أجل تحرير

لخلق لغة تخاطب التقاليد الستكشاف الطبيعة املتغرية للهوية واالنتامء .ومن خالل وضع مواد

اإلنسان وتقدمه .من هنا تأيت األلوان الخرضاء املورقة والعنارص األرضية التي تحتفي بالصور

أرشيفية رقمية مع صور مجمعة ،تقلق الفنانة طبيعة الصورة كوسيلة الستدعاء املايض خدمة

الفلسطينية التقليدية والطني الذي كان يلعبه يف فرتة مراهقته ،وهي عىل حد تعبريه مادة

ملركزية التاريخ والذكريات الشخصية والجامعية كطريقة لفحص التأثريات االستعامرية وتأثريات ما

تعكس مصري اإلنسان.

بعد االستعامر عىل الهوية واللغة يف طبقاتها وتحوالتها.

منت املجموعة الفنية عىل مر العقود ،حيث تضاعف حجمها منذ افتتاحها .وإىل جانب ما هو

من ناحية أخرى ،تستخدم القس كريستني كوان (مواليد  )1955يف لوحتها بعنوان “مريم”

تاريخي ومعارص ،تشتمل املجموعة عىل أعامل فنية مشغولة باستخدام جميع الوسائط تقري ًبا

شخصيات دينية وصو ًرا ومناظر طبيعية إلنشاء لوحات مائية حيوية ،كل ذلك أثناء استخدام ألوان

عندما اشرتت الدار مجموعة التطريز األكرث شموالً يف فلسطني من اآلنسة فيفي سنيورة،

الدينية املتسامية عىل القامش ،طبقت حركات رضبات الفرشاة القس كوان ألوان مائية مصبوغة

حيث يبلغ عمر بعض القطع حوايل  200عام .يتم عرض مجموعة التطريز يف مبنى الرتاث

ومرشوشة عىل ورق مايئ ثقيل الوزن لرسم حركات التموج التي تؤطر شخصية اإلنسان الدينية

الثقايف وتنمية املجتمع .يف الوقت نفسه ،تربعت الفنانة األرمينية الفلسطينية لويس

الشبيهة مبريم ،لتخلق اللوحة تجربة مشاهدة ديناميكية يذكر بالتدخل اإللهي للحث عىل الهدوء

جانجيجيان بالجامعة مبجموعتها من اللوحات التي تحمل عنوان فلسطيني .وتم االعرتاف

والراحة والعزاء خالل األوقات املضطربة.

حية مشتقة من ألوان األرض واملاء والجبال و املروج الخرضاء .من خالل ترجمة ما يشبه التجربة

من قبل بعض أكرث الفنانني الفلسطينيني وإبدا ًعا يف عرصنا .تشكَّل جزء كبري من املجموعة

باملجموعة كواحدة من أفضل املجموعات الفنية الرتاثية الفلسطينية يف العامل ،وقد خدمت

باإلضافة إىل أعامل فنانني بارزين ،تضم مجموعة دار الكلمة أيضً ا لوحات وصور فوتوغرافية

الطالب والعلامء وأفراد الجمهور مجانًا لسنوات.

للفائزين الذين شاركوا يف جائزة إسامعيل شموط للفنون الجميلة وجائزة كرمية عبود .هاتان

ومن األمثلة البارزة عىل ذلك أعامل مثل “الله محبة” للفنان والناقد ومؤرخ الفن الفلسطيني

الجائزتان اللتان تعتربان اآلن جائزتني مشهورتني يف املشهد الفني الفلسطيني شجعتا إبداع

الراحل كامل بالطة ( .)1942-2019اشتهر بالطة بالطباعة عىل شاشات الحرير امللون مستخدما

الفنانني الشباب وحفزت مشاركتهم الفنية يف مواضيع ذات صلة بالنضال الفلسطيني من أجل

األمناط الهندسية والخط العريب ،وقد استخدم جامليات الثقافات اإلسالمية والبيزنطية .لعبت

الحرية واملساواة والكرامة وتقرير املصري وحق العودة .يف عام  ،2014أنشأت دار جائزة إسامعيل

مهم يف تطوير أسلوب مؤلفاته
اهتاممات بالطة يف الخط العريب وخاصة الخط الكويف دو ًرا
ً

شموط السنوية للفنون التشكيلية الفلسطينية تكرميًا ملساهمة الفنان الفلسطيني الراحل

جمعت بني الخط اإلسالمي التقليدي وعنارص الفن الحديث.

أنحاء فلسطني التاريخية والشتات ودعمهم .من رواد الحركة الفنية الفلسطينية شموط عرب عن

( )1930-2006يف الفن والثقافة الفلسطينية وشجعت واحتفلت بالفنانني الشباب من جميع

الهندسية والتجريدية وربطته بالحركة الحروفية؛ حركة جاملية عربية يف منتصف القرن العرشين

هموم شعبه وذاكرتهم ونضالهم طوال مسريته الفنية ،ومتيز الفنان الراحل بفرشاة حساسة

لوحة “السالم” ( )2003للفنان التشكييل الفلسطيني ومصمم الجرافيك واملخرتع الراحل

وإبداعية ،بألوان وموضوعات تعرب عن املحطات التاريخية املختلفة التي مر بها الفلسطينيون منذ

فالدميري متاري مثال بارز عىل لوحة تجسد أهمية مجموعة دار الكلمة .هنا .فلسطني ،مبناظرها

النكبة.

الطبيعية وثقافتها االجتامعية والدينية :الحياة الكنسية والثقافة اإلسالمية كلها حارضة .عمل
متاري بشكل أسايس باأللوان املائية واالكريليك ،ووضع أفكاره يف لوحاته التي تأثر الكثري منها

يف املسابقة ،يتم عرض أفضل عرشة أعامل فنية مختارة للجمهور يف معرض الدار .باإلضافة

بطبيعة الصخور والضوء واملاء ،مام نتج لغة برصية تفحص التقاليد لتقرتب من املستقبل.

إىل ذلك ،تعرض اللوحات املعروضة لالقتناء من قبل املؤسسات العامة وجامعي األعامل الفنية

ميكن مقارنة عملني من املجموعة يجسدان روحها وهي تتنقل بني املحيل والعاملي والديني

والجمهور .يف السنوات املاضية من هذه املسابقة ،أصبح العديد من الفنانني الشباب الذين

والسيايس .يف عمل “مريم” للفنانة البرصية الفلسطينية متعددة التخصصات واملصورة

فازوا بالجائزة األوىل مشهورين ومعروفني دوليًا .تساعد هذه األنواع من املسابقات يف تحفيز

الفنانني وتساعد يف تطوير حياتهم املهنية .ويف عام  ،2015عىل سبيل املثال ،منحت الجائزة

والفنانة األدائية إميان حرام (مواليد  ،)1958وجوه أنثوية مؤرقة مغطاة بغطاء الرأس التقليدي
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األوىل لعمل بشار خلف بعنوان “الرقابة الذاتية” .يف اللوحة ،يجمع خلف بني الفكاهة ملعالجة

تواصل دار الكلمة خدمة مجتمعها رغم االحتالل والجدار حول بيت لحم ،برصف النظر عن الجنس

قضية املراقبة ،فيضع كامريتني يف مواجهة بعضهام البعض عىل جدار بخط منط هنديس

أو الدين ،مع الرتكيز يف املقام األول عىل متكني النساء والشباب وكبار السن .وباملثل،

باستخدام ألوان زاهية مكثفة.

تستقطب صالة الكهف يف دار الندوة املعارض الفنية لفنانني عامليني وفنانني فلسطينيني

باإلضافة إىل ذلك ،أنشأت الدار جائزة كرمية عبود السنوية للتصوير الفوتوغرايف يف فلسطني

محليني وفنانني فلسطينيني يعيشون يف الشتات .استضافت صالة الكهف منذ افتتاحها يف

يف عام  ، 2016مببادرة من القس الدكتور مرتي الراهب ،رئيس جامعة دار الكلمة .شكلت

ديسمرب  1999ما ال يقل عن  100معرض ،مبعدل  12معرضً ا يف السنة .ونتيجة لذلك ،الحظ

املبادرة منتدى للمصورين واملصورين من جميع أنحاء فلسطني التاريخية لعرض صورهم ودعم

املعرض زيادة عامة يف اهتامم املجتمع املحيل بالفن ،مام يثبت أن جهودهم لدعم ونرش

األجيال القادمة من املصورين الفلسطينيني واالعرتاف بأهمية إرث كرمية عبود ()1893-1940

أعامل الفنانني الذين يعيشون يف بيت لحم وحولها تؤيت مثارها حقًا.

يف التصوير الفوتوغرايف للثقافة الفلسطينية .باعتبارها واحدة من أوائل النساء الفلسطينيات

احتفال بالفن الفلسطيني يف تنوعه ومقدمة ملجموعة
ً
من هذا املنطلق  ،يعد هذا الكتاب

الاليت أتقن التصوير الفوتوغرايف يف فلسطني يف أوائل القرن العرشين ،عملت عبود يف

دار الكلمة للفن الفلسطيني .لن تكون مبثابة مسح وتوثيق للمجموعة فحسب ،ولكن أيضً ا ،كام

استوديو التصوير الخاص بها يف حيفا يف أوائل األربعينيات من القرن املايض وسافرت يف

نهدف ،للتحدث عن تنوع الفن والفنانني الفلسطينيني وإبداعهم يف كل مكان ،وعالوة عىل

جميع أنحاء البالد لتصوير املجتمع الفلسطيني واألماكن األخرى ذات األهمية.

ذلك ،التحدث إىل الجمهور األوسع حول العديد من املوضوعات التي تتحدث عنها األعامل الفنية.

ميثل العمل الفوتوغرايف القدس ومعانيها للضفة الغربية وغزة والشتات .تظهر الصور املشاعر
املعقدة واملتعددة للمدينة املقدسة؛ الحزن والصمود والحبس واالنفصال .ويف عام ،2018

رىل خوري

ُمنحت الجائزة األوىل للمصورة ألكسندرا صوفيا حنظل  ،وهي مصورة فلسطينية ولدت لعائلة

قييمة معارض ،باحثة وناقدة فنية

من بيت لحم تعيش يف الشتات .تم إنشاء الرتكيب الفني الفائز“ ،ممنوع وقوف السيارات

بدون إذن ،القدس” ،خالل جوالت عديدة يف أحياء ما يُعرف بالقدس الغربية منذ عام ،1948

وهي منطقة أُجربت العائالت الفلسطينية عىل اإلخالء منها .سعت حنظل إىل استكشاف

األزقة والشوارع التي كانت جز ًءا من قصص طفولتها ولكن مل يعد بإمكان األشخاص الذين

يعيشون هناك الوصول إليها ،والتقطت الصور من خالل عدة حواجز (أسوار وبوابات وشجريات)
لتمثل بعد وقرب الشعب الفلسطيني من هذه املناطق.

وكدليل عىل شعبية املسابقة بني املصورين الفلسطينيني ،جذبت مسابقة هذا العام العديد
من املشاركات حول موضوع “القدس من منظور فلسطيني” .كجزء من عملية االختيار ،قامت
لجنة تحكيم من الفنانني واملبدعني الفلسطينيني البارزين بتضييق نطاق االختيار إىل عرشة
مرشحني للتصفيات النهائية معظمهم من منطقتي بيت لحم والقدس الكربى .بعد ذلك ،تم
عرض األعامل الفنية للمتسابقني النهائيني يف معرض “فلسطني :حدث غري محدود” استضيف
يف أنحاء الواليات املتحدة ويف معرض جامعة دار الكلمة.
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المجموعة الفنية
لجامعة دار الكلمة

سام الشيبي
ســا الشــيبي فنانــة مفاهيميــة تعمــل بشــكل أســايس يف فــن الفيديــو والتصويــر التمثيــي والنحــت
والرتكيــب .ولــدت ســا عــام  1973يف مدينــة البــرة يف العــراق ألب عراقــي وأم فلســطينية مــن يافــا،
وخرجــت هــي وعائلتهــا مــن املدينــة يف عــام  1981أثنــاء الحــرب العراقيــة اإليرانيــة متوجهــن إىل اململكــة
العربيــة الســعودية ،ثــم إىل اإلمــارات العربيــة املتحــدة واألردن قبــل االنتقــال إىل الواليــات املتحــدة عــام
 .1986قــام والــد ســا بتعليمهــا التصويــر يف الثانيــة عــر مــن عمرهــا ،فــأدى اهتاممهــا املبكــر بالتصويــر
الفوتوغــرايف إىل حصولهــا الح ًقــا عــى درجــة البكالوريــوس يف التصويــر الفوتوغــرايف مــن كليــة كولومبيــا
يف شــيكاغو ،ومــن ثــم درجــة املاجســتري يف التصويــر الفوتوغــرايف والفيديــو والوســائط الجديــدة مــن
جامعــة كولــورادو يف بولــدر يف عــام .2005
غال ًبــا مــا تتعامــل الشــيبي مــع فضــاءات الــراع كموضــوع أســايس ،وتقــول إن حياتهــا أثنــاء الحــرب وبعــد ذلــك
كالجئــة مؤثــرات دفعــت مامرســتها الفنيــة .وتعتــر ســا أعــال املصوريــن الســود الذيــن يشــتغلون عــى
قضايــا الهويــة والتمثيــل لهــا تأثــر خــاص عليهــا .الحــرب والنفــي والســلطة والســعي مــن أجــل البقــاء مواضيــع
متكــررة يف أعاملهــا ،وغال ًبــا مــا توظــف ســا جســدها يف أعاملهــا الفنيــة لتمثيــل البلــد أو القضيــة التــي
يتعامــل معهــا العمــل.
عملهــا “الحــق املكتســب” هــو اعرتاضهــا البــري عــى رصف العــامل لإلنســانية الفلســطينية ،ويســتند
مرشوعهــا أيضً ــا عــى روايــات الهجــرة القرسيــة ألرسة والــدة ســا مــن فلســطني إىل العــراق ثــم إىل أمريــكا،
ويتــوج بـــ “عودتهــا” إىل فلســطني املحتلــة التــي ال متلــك حــق العــودة الدامئــة إليهــا بصفتهــا الجئــة .وبذلــك،
يشــكل العمــل خطابًــا يُع ِّقــد التاريــخ الرســمي واملقبــول.
وكشــاهدة عــى التاريــخ ،تعمــل ذكريــات عائلــة الشــيبي كشــهادة شــخصية تعــرض عــى طمــس األحــداث
التــي شــكلتها الجغرافيــا وسياســة العــر الحديــث ،فمــن خــال اســتناد عملهــا الفنــي إىل قصــة عائلتهــا يف
املنفــى ،تســتخدم ســا يف “الحــق املكتســب” الجســد كرمــز وشــاهد بأثــر رجعــي يربــط حارضهــا بفــرة
مــا قبــل اللجــوء والنفــي و “اإلرهــاب” .املــرأة املثاليــة واألم الحامــل شــخصيات متثــل الظلــم لتتحــدى كل
محــاوالت محــو تاريخهــا الفلســطيني ومــا يشــكلونه بصفــة جامعيــة.
عرضــت الشــيبي معارضهــا عــى نطــاق واســع يف األمريكتــن وأوروبــا والــرق األوســط وشــال إفريقيــا
منــذ عــام  ،2003وأقامــت معــارض فرديــة يف نيويــورك ولنــدن وديب و جواتيــاال ســيتي والقــدس ورام
اللــه وأريزونــا .ســا أيضً ــا مؤسســة مشــاركة للمجموعــة النســوية  ،6+وهــي حاليًــا باحثــة متميــزة يف مجتمــع
 1885وأســتاذة التصويــر يف جامعــة أريزونــا.

يف حضن بلدي ،طباعة أرشيفية رقمية 63.5 75 ،سم2004-2005 ،
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عدنان الزبيدي
عدنــان الزبيــدي فنــان فلســطيني وأحــد رواد حركــة الفــن التشــكييل الفلســطيني .ولــد يف طولكــرم
بفلســطني عــام  ، 1951وأكمــل تعليمــه االبتــدايئ والثانــوي هنــاك قبــل أن ينتقــل إىل ســوريا ثــم بــروت،
حيــث حصــل عــى درجــة البكالوريــوس يف األدب العــريب مــن جامعــة بــروت العربيــة عــام .1977
قــام والــد الزبيــدي مبســاعدته يف اكتســاب اهتــام مبكــر بالفــن واعترب الرســم هواية .يف ســنوات دراســته
رســام املدرســة للمــواد التعليميــة .يف ســن الخامســة عــر،
االبتدائيــة ،طـ ّور الزبيــدي مهــارات أكــر وأصبــح ّ
بــدأ الرســم باأللــوان الزيتيــة وبعــد التخــرج ،بــدأ يف نســخ أعــال الفنانــن العامليــن.
بالنســبة للزبيــدي ،الفــن شــوق لإلنســانية الحقيقيــة يف عــامل تســوده العدالــة والســام والتســامح األخــوي.
مــن خــال لوحاتــه ،حــاول الزبيــدي وهــو الرســام الواقعــي الــذي تطــارده األحــام غــر املحققــة أن ينقــل الواقــع
اليومــي للفلســطينيني وتعطشــهم للحريــة والخبــز والفــرح .بتوظيفــه شــخصيات فلســطينية مجهولــة
وخياليــة توراتيــة ،صــور معانــاة شــعبه اليوميــة وقصــص االستشــهاد واالعتقــال واالحتــال والحصــار والنضــال
والصمــود يف وجــه املامرســات القمعيــة والعــدوان املســتمر عــى األرض واألشــجار والنــاس .وقادتــه تجاربــه
مــع األلــوان واملــواد إىل فكــرة إنشــاء أعــال فنيــة مــن نشــارة خشــب الزيتــون الجميلــة واأللــوان الطبيعيــة
املســتمدة مــن النباتــات والحجــر والــراب .ومــن خــال توظيــف خربتــه الفنيــة املرتاكمة ،كــر الزبيــدي التقليد،
وبــدأ يف إنتــاج أعــال منحوتــة عــى قشــور الصنوبــر التــي صنــع منهــا أكــر مــن مائتــي عمــل.
ـا يف مدينــة املهــد يف بيــت لحــم حيــث عــاش وعمــل لســنوات عديــدة ،وقــام
عمــل الزبيــدي خطاطًــا ومصمـ ً
بتصميــم العديــد مــن امللصقــات وأغلفــة املجــات والنصــب التذكاريــة ،وأبرزهــا نصــب الشــهداء يف مخيــم
الدهيشــة ،كــا شــارك يف تأســيس نقابــة الفنانــن التشــكيليني يف الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة ،حيــث ظــل
يف هيئتهــا اإلداريــة ملــدة خمســة عــر عا ًمــا حتــى حــل الرابطــة .شــارك الزبيــدي يف معــارض محليــة يف
الضفــة الغربيــة وغــزة والقــدس ومــدن فلســطينية أخــرى ،باإلضافــة إىل العديــد مــن املعــارض الدوليــة يف
اليابــان وإيطاليــا وتونــس والســويد وغريهــا.
عمــل الزبيــدي أســتاذًا للفنــون يف جامعــة بيــت لحــم وكليــات املجتمــع العــريب يف رام اللــه ،وهــو أحــد

امليالد ،زيت عىل قامش 70 100 ،سم2000 ،

مؤســي مجموعــة يابــوس الجميلــة وحصــل عــى العديــد مــن الجوائــز ،مبــا يف ذلــك امليداليــة الربونزيــة مــن
مؤسســة  FINNالرنويجيــة.
الزبيدي تويف عام  ,2007فلسطني
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نبيل عناين
نبيــل عنــاين فنــان فلســطيني متعــدد التخصصــات وأحــد مؤســي حركــة الفــن الفلســطيني املعــارص .ولــد
عنــاين عــام  1943يف اللطــرون يف فلســطني وانتقــل مــع عائلتــه إىل حلحــول يف الخليــل أثنــاء النكبــة عــام
 ،1948وهنــاك أنهــى تعليمــه االبتــدايئ والثانــوي .يف وقــت الحــق ،ســافر عنــاين إىل مــر ليــدرس الفنــون
الجميلــة يف جامعــة اإلســكندرية يف عــام  1969وبعدهــا عــاد إىل فلســطني ليبــدأ حياتــه املهنيــة كفنــان
ومعلــم ومــدرب للفنــون الجميلــة يف كليــة األمــم املتحــدة يف رام اللــه .ويف عــام  1989حصــل عــى درجــة
املاجســتري يف اآلثــار اإلســامية مــن جامعــة القــدس.
يعتــر عنــاين الرســام والنحــات وفنــان الســراميك رائــدا ً يف اســتخدام املــواد املحليــة مثــل الجلــود والحنــاء
واألصبــاغ الطبيعيــة والــورق املعجــن والخشــب والخــرز والنحــاس وغريهــا ليبنــي عــى مــدى العقــود األربعــة
املاضيــة كتالو ًجــا رائ ًعــا مــن الفــن الريــادي .اعتــادًا عــى حدســه التجريبــي يف اســتخدام األلــوان واملــواد
الخــام واألشــكال ،يســتخدم عنــاين مــواد مختلطــة لتصويــر املناظــر الطبيعيــة الفلســطينية ،كالبيــوت
والجــدران الحجريــة وأشــجار الزيتــون .وإميانًــا منــه بــرورة تحديــث الــراث لتجــاوز أشــكاله الجامــدة ،يوظــف عنــاين
الحقائــق السياســية اليوميــة لخلــق أســلوب يــوازن بــن الجوانــب الجامليــة والشــكلية.
خــال فــرة وجــوده يف مــر ،تأثــر عنــاين بالحركــة الفنيــة املرصيــة الحديثــة ،وبعــد تخرجــه ،بــدأ يشــعر بالغربــة،
ـق طريقــه مــن خــال االنخــراط
وشــعر بالحاجــة إىل الخــوض يف البيئــة والشــعب الفلســطيني ،فلذلــك شـ ّ
يف املناظــر الطبيعيــة والقــرى الفلســطينية وبلــور أســلوبًا ممي ـ ًزا مــن خــال توظيــف رمــوز مــن التطريــز
الفلســطيني التقليــدي.
أقــام عنــاين معرضــه األول يف القــدس عــام  ،1972ومنــذ ذلــك الحــن ،عــرض أعاملــه عــى نطــاق واســع يف
معــارض فرديــة وجامعيــة يف أوروبــا وأمريــكا الشــالية والــرق األوســط وشــال إفريقيــا واليابــان .تظهــر
أعاملــه يف العديــد مــن املتاحــف واملجموعــات الخاصــة .ط ـ َّور دراســات الحــرف اليدويــة يف جامعــة بريزيــت
عــام  ، 1985وبنــى اآلثــار والجداريــات يف الخليــل والبــرة ورام اللــه.
شــارك عنــاين يف تأليــف عــدة كتــب عــن الفنــون والــراث الشــعبي الفلســطيني ،وحصــل عــى الجائــزة
رئيســا لرابطــة
الوطنيــة الفلســطينية األوىل للفنــون البرصيــة عــام  1997مــن يــارس عرفــات .كان أيضً ــا
ً
الفنانــن الفلســطينيني ولعــب دو ًرا رئيســيًا يف إنشــاء األكادمييــة الدوليــة األوىل للفنــون الجميلــة يف

بدون عنوان ،مواد متعددة 52 52 ،سم1995 ،

فلســطني ،وقــام بتدريــس الفنــون الجميلــة يف جامعــة القــدس حتــى تقاعــده عــام  .2003ويف عــام ،2006
حصــل عنــاين عــى جائــزة امللــك عبــد اللــه الثــاين للفنــون الجميلــة مــن الوطــن العــريب ،وهــو يعيــش ويعمــل
اآلن يف مدينــة رام اللــه يف فلســطني.
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األب جيفورغ “إندزا” باباخانيان
األب جيفــورغ “إنــدزا” باباخانيــان كاهــن ورســام أرمنــي .ولــد إنــدزا يف أرمينيــا عــام  ،1968وتخــرج مــن مدرســة
ابتدائيــة محليــة يف عــام  1985قبــل أن يحصــل عــى درجــة الفنــون الجميلــة مــن جامعــة الفنــون الجميلــة
يف يريفــان ،أرمينيــا ،يف عــام  .1991وخــال الفــرة بــن عــام  ،1992-1995درس يف املدرســة الالهوتيــة
األرمنيــة يف القــدس و ُرســم عــام  1995كاه ًنــا ،وخــدم بعــد ذلــك يف حيفــا وتــل أبيــب بــن عامــي 2000
و  .2005يف عــام  ،2003تخ ـ ّرج األب إنــدزا مــن اســتوديو القــدس للفنــون ،ويف عــام  2008مــن أكادمييــة
الفنــون الجميلــة يف البندقيــة ،إيطاليــا.
تظهــر األعــال الفنيــة لــأب إنــدزا مــن خــال مقاربتــه الوديعــة للعــامل ومثابرتــه يف الحيــاة وأســفاره يف أرمينيا
وإرسائيــل وإيطاليــا .تحقيــق النضــج الفنــي وتــرك األشــياء التــي صنعهــا وبــدء رحلــة شــخصية نحــو الفــن هــي
القــوى الكامنــة وراء مامرســته .تُظهــر رضبــات فرشــاة رســم األب إنــدزا بوضــوح التأثــر القــوي لحياتــه كطفــل
خــال األوقــات الصعبــة ،والتــي ينقلهــا عــى القــاش بهــدف الكشــف فقــط عــن األحــداث املاضيــة التــي
جعلــت منــه الرجــل الــذي هــو عليــه اليــوم .إنــدزا فنــان يغــر الواقــع ويعطــي رؤيــة جديــدة للعــامل ،يعتقــد أن
الفــن ينقــل مشــاعر وعواطــف النــاس دون التكوينــات الدماغيــة النموذجيــة التــي تجربهــم الحيــاة عــى بنائهــا.
يف كل لوحــة مفعمــة بالحيويــة وحقيقيــة ،يُظهــر إنــدزا التغيــرات يف حياتــه بألــوان وســات تكــون أحيانًــا حزينة
ويف أحيــان أخــرى مرشقــة ومتحركــة بشــكل ســيمفوين ،مثــل النظــر إىل مــرآة تحمــل ذاكــرة الحيــاة.
يف عــام  ،2010أصبــح األب إنــدزا املديــر الفنــي ملــرح ماشــانينتس يف صليــب الوحــدة األرمنيــة ،وهــي
منظمــة غــر حكوميــة يف اشــميادزين ،أرمينيــا .باإلضافــة إىل ذلــك ،أقــام العديــد مــن املعــارض الجامعيــة
والشــخصية يف أرمينيــا وبيالروســيا وكنــدا وفرنســا وأملانيــا واألردن وإرسائيــل وإيطاليــا ومالطــا وفلســطني
وروســيا وتونــس واإلمــارات العربيــة املتحــدة والواليــات املتحــدة.

السيد املسيح من النارصة ،زيت عىل قامش 48x 61 ،سم2001،
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زيك بابون
زيك بابــون رســام ونحــات ونجــار فلســطيني مــن مواليــد  1962بيــت جــاال يف بيــت لحــم .علّــم بابــون نفســه
الرســم يف ســن مبكــرة ،وبــدأ مبامرســته كهوايــة قبــل أن ينمــي شــغفه بــه كعمــل ومصــدر رزق.
بابــون رجــل عصامــي ومتمســك بإميانــه املســيحي بعمــق ،وغالبًــا مــا يصــور يف أعاملــه عــى القــاش
وقصصــا مــن الكتــاب املقـدّس كانعــكاس مبــارش للتقاليــد الدينيــة القدميــة
والخشــب موضوعــات وشــخصيات
ً
يف مدينــة بيــت لحــم املســيحية ومعتقــده الدينــي يف واجبــه كمخلــص أمــن لرســالة الــرب وخدمتهــا .أمــا عــن
قناعتــه الفنيــة ،يؤمــن زيك بابــون مبســؤولية الفنــان يف إيصــال أفــكاره للنــاس .إذ بفعــل ذلــك ،تصــور أعاملــه
الفنيــة للقــاش والخشــب الرمــوز والتقاليــد الالهوتيــة لبيــت لحــم ،وتعمــل كعنــارص تذكــر باملركزيــة التاريخيــة
للديانــة املســيحية يف بيــت لحــم ،ويف الوقــت نفســه ،تذكــر باملصاعــب السياســية اليوميــة التــي يعــاين
منهــا الفلســطينيون يف املدينــة كــا يف أماكــن أخــرى يف األرايض املحتلــة.
بصفتــه ن ّجــا ًرا ونحاتًــا ،يعمــل بابــون بشــكل أســايس باســتخدام ألــواح مصقولــة بدقــة مــن خشــب شــجر الزيتــون
ويرســم باأللــوان الزيتيــة بأســلوبه املميــز يف اســتخدامه رضبــات الفرشــاة الســميكة ذات األلــوان الزاهيــة
مقابــل األلــوان الطبيعيــة الداكنــة لخشــب الزيتــون .مــن ناحيــة أخــرى ،تــرز القطــع التــي ينتجهــا يف ورشــته إىل
إميانــه املســيحي وصــوره اإلنجيليــة ،وغالبًــا مــا ت ُبــاع يف بيــت لحــم كهدايــا تذكاريــة للســياح والعابريــن.
ومــع ذلــك ،وعندمــا يرســم عــى القــاش ،ال يكتفــي بابــون بالصــور والرمــوز الدينيــة ،بل يعرتف باملســؤوليات
التــي يتحملهــا الفنــان يف مثــل هــذا الواقــع الســيايس القــايس .فكفنــان فلســطيني يعيــش تحــت
االحتــال اإلرسائيــي ،يتجــى الواقــع يوم ًيــا يف الصعوبــات التــي يواجههــا لتأمــن حتــى أبســط املــواد
الالزمــة ملامرســته الفنيــة .وبالتــايل ،حتــى الطــاء الزيتــي عليــه تأمينــه مــن مــكان آخــر ،وغالبًــا مــا يقــوم أصدقاء
ومتطوعــون بتهريبــه لــه مــن القــدس .ميكــن التعــرف عــى هــذه الصعوبــات يف لوحاتــه باســتخدام األلــوان

املجوس ،ألوان زيتية عىل قامش 50 × 70 ،سم2011 ،

األرضيــة مــن درجــات األصفــر والبنــي األحمــر التــي تشــر إىل املناظــر الطبيعيــة التاريخيــة لبلدتــه ،ويســتخدم
الصــور اإلنجيليــة ،وأحيانًــا مــع الرمــوز الصارخــة لالحتــال اإلرسائيــي كجــدار الفصــل الســيئ الســمعة .وهكــذا،
يتموضــع الدينــي جنبًــا إىل جنــب مــع الســيايس لتصويــر الواقــع اليومــي يف فلســطني املحتلــة.
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شجرة زيتون ،حرب عىل ورق 45x38 ،سم2012 ،

شجرة زيتون ،حرب عىل ورق 45x38 ،سم2012 ،

بنجي بويادجيان
بنجــي بويادجيــان فنــان متعــدد التخصصــات ولــد عــام  1983ومقيــم يف القــدس .درس بويادجيــان الهندســة

التقليديــة وكشــف آثــار تاريــخ فلســطني الطويــل واملعقــد  .مــن ناحيــة أخــرى ،يســجل اســتخدام بنجــي للحــر

املعامريــة يف املدرســة الوطنيــة للهندســة املعامريــة يف باريــس ال فيليــت ( )ENSAPLVللهندســة

الصينــي عــى الــورق الزمــن التاريخــي؛ يطمــس الحــر الوقــت ويضفــي جان ًبــا أكــر حياديــة عــى لوحاتــه ،ويضــع

الحــري يف مناطــق مــا بعــد الــراع.

عــام .1948

يستكشــف بويادجيــان يف مشــاريعه املرتكــزة عــى البحــث موضوعــات تــدور حــول اإلدراك والــراث واإلقليــم

حــر بويادجيــان برنامــج إقامــة الفنانــن الشــباب يف املواجهــة مــن خــال املــروع الفنــي ،الــذي نظمتــه

املعامريــة ونــال درجــة املاجســتري يف الهندســة املعامريــة بامتيــاز بحثــي قبــل أن يتخصــص يف علــم االجتــاع

نغامتــه أحاديــة اللــون يف حــوار مــع الصــور القدميــة التــي تعتــر التوثيــق املــريئ الســائد لفلســطني مــا قبــل

والعــارة واملناظــر الطبيعيــة ،فيعمــل مســتخد ًما وســائط متعــددة ،ويســتخدم الرســم والتصويــر الفنــي

الرابطــة األوروبيــة للفنــون املتوســطية ( )EMAAومجموعــة مجموعــة مــرح الســطح يف نيقوســيا .ويف

كأداتــن أساســيتني اللتقــاط أجــزاء مــن األنقــاض املتضخمــة املوجــودة يف املناطــق املحيطــة بالقــدس

عــام  ،٢٠١٥فــاز بويادجيــان جائــزة إســاعيل شــموط يف فلســطني .وكان حائــ ًزا عــى منحــة يف الربنامــج

والتــي هــي عرضــة لالندثــار جــراء التوســع الحديــث ،فيوثقهــا كــا لــو كانــت بالفعــل جــز ًءا مــن املــايض.

الــدويل للجنــة املنــح الفنيــة الســويدية للفنانــن التشــكيليني والتطبيقيــن يف ســتوكهومل ،وكان أحــد

تعتــر تركيبــات بويادجيــان الخاصــة باملوقــع وســيلة لدمجهــا يف الفضــاء والســياق ،فيقــي وقتــه يف

املرشــحني النهائيــن لجائــزة سيليســتي لعــام  .2016أقــام بنجــي العديــد مــن املعــارض ،أحدثهــا “ :2016آثــار،

مراقبــة املناظــر الطبيعيــة واآلثــار الفلســطينية والبحــث فيهــا وتوثيقهــا يف املواقــع عوضً ــا عــن اســتخدام

غــرف فنيــة” يف كريينيــا ،قــرص؛ معــرض القــدس الثامــن“ :قبــل وبعــد النشــأة” ،يف مؤسســة املعمــل

الكامــرات لتقديــم نظــرة ذاتيــة ،وبالتــايل التشــكيك يف زمانيــة األرض وإثبــات أجــزاء مــن املناظــر الطبيعيــة

للفــن املعــارص يف القــدس.
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كامل بالطة
كان كــال بالطــة رســا ًما وناقـدًا ومؤر ًخــا فن ًيــا فلســطين ًيا بــارزًا .ولــد يف القــدس عــام  1942ونشــأ يف الحــي
املســيحي يف البلــدة القدميــة بالقــدس  ،حيــث حصــل عــى تعليمــه االبتــدايئ يف كوليــج دي فريــر والثانوي
يف مدرســة القديــس جــورج  ،وتخــرج عــام  .1960وبســبب غيــاب وجــود مــدارس للفنــون يف القــدس يف
ذلــك الوقــت ،علّــم بالطــة نفســه الرســم وتلقــى مزي ـدًا مــن التعليــم عــى يــد الفنــان خليــل الحلبــي الــذي
علّمــه رســم األيقونــات.
اهتــم بالطــة خــال فــرة مراهقتــه برســم العنــارص البرصيــة الغنيــة ومشــاهد ملســقط رأســه ،وبــدأ يف بيــع
لوحاتــه املرســومة باأللــوان املائيــة يف شــوارع عــان لعشــاق الفــن العاملــن يف الدبلوماســية ،وســاعده
ـان والقــدس ،ويف النهايــة ،حصــل عــى مــوارد ماليــة
ذلــك املــروع يف إقامــة معــارض متواضعــة بــن عـ ّ
كافيــة لالنتقــال إىل إيطاليــا والدراســة يف أكادمييــا دي بيــل أريت يف رومــا ملــدة أربــع ســنوات قبــل االنتقال
إىل الواليــات املتحــدة للدراســة يف مدرســة كوركــوران للفنــون يف واشــنطن ،العاصمــة.
عمــل بالطــة بشــكل أســايس بالشاشــة الحريريــة ،مســتخد ًما جامليــات الثقافــة اإلســامية والبيزنطيــة ،وماز ًجــا
ـا يف تطويــر
ذلــك أحيانًــا بلغتــه املرئيــة .ولعبــت اهتاممــه يف الخــط العــريب وبخاصــة الخــط الكــويف دو ًرا مهـ ً
أســلوبه يف الرتاكيــب الهندســية والتجريديــة وربطتــه بالحروفيــة ،وهــي حركــة فنيــة جامليــة عربيــة نشــأت يف
منتصــف القــرن العرشيــن جمعــت بــن الخــط اإلســامي التقليــدي وعنــارص مــن الفــن الحديــث .
ـرت أعــال بالطــة التجريديــة واملرســومة بألــوان الزيــت واالكريليــك عــن أفــكاره حــول الهويــة الفلســطينية
عـ ّ
واملنفــى ،هــو املنفــي ألكــر مــن أربعــة عقــود منــذ أن رفضــت إرسائيــل عودتــه إىل وطنــه بعــد أن اســتولت
عــى القــدس يف عــام  .1967يف مثــل هــذه األعــال ،متتــزج الحــروف والكلــات والخطــوط العربيــة يف
أشــكال هندســية تســتحرض عنــارص طفولتــه وموضوعــات الهويــة والثقافــة الفلســطينية.
بالطــة أيضً ــا كاتــب وناقــد ومــؤرخ فنــي بــارز كتــب عــى نطــاق واســع عــن الفن الفلســطيني الحديــث واملعارص
والشــعر واللغــة والخــط والهويــة والجنــس والعوملــة وغريهــا مــن املوضوعــات .تشــمل مؤلفاتــه ثالثــة كتــب
عــن فنانــن فلســطينيني :املنــارصة ( ،)1975شــموط ( ،)1989محظ ّيــة ( ،)1997و”اســتعادة املــكان :دراســة
يف الفلســطيني املعــارص” ( ، 2000تونــس) ،و االنتــاء والعوملــة :مقــاالت نقديــة يف الفــن املعــارص
والثقافــة (مطبعــة ســاقي  ، 2008لنــدن) “ ،الفــن الفلســطيني :مــن  1850حتــى الوقــت الحــارض” (مطبعــة
الســاقي  ، 2009 ،لنــدن) ،و”بــن املخــارج :لوحــات هــاين زعــرب” (بــاك دوج للنــر لنــدن .)2012
بالطة تويف عام  ،2019برلني ،أملانيا

الله محبة ،طباعة حريرية 78x78 ،سم1983 ،
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كريستني كوان
كريســتني كــوان قسيســة ورســامة مواليــد  1955نشــأت عــى شــاطئ البحــر يف بورتالنــد بواليــة مــن قبــل
انتقالهــا الحقًــا إىل واليــة أيــوا ،حيــث عاشــت هنــاك معظــم حياتهــا الراشــدة .درســت كريســتني الالهــوت
يف مدرســة لوثــر اإلكلرييكيــة يف ســانت بــول ،مينيســوتا ،و تقاعــدت مؤخ ـ ًرا مــن عملهــا قسيســة كنيســة
إميانويــل اللوثريــة يف أوغــدن.
كجــزء مــن تعليمهــا الكنــي ،ســافرت القــس كــوان مــع مدرســة لوثــر الالهوتيــة إىل فلســطني مــا دفعهــا
إىل القيــام بعــدة رحــات عملــت فيهــا مــع الكنيســة املحليــة هنــاك ومجلــس الكنائــس العاملــي وقــادة
املجتمــع يف صنــع الســام وتنميــة املجتمــع يف الضفــة الغربيــة .عملــت القــس كــوان ممرضــة أطفــال
لســنوات عديــدة ،ومهنــة ثانيــة كفنانــة تشــكيلية ملــدة عــر ســنوات وأربــع ســنوات كنائبــة رئيــس ورئيســة
جمعيــة آيــوا لأللــوان املائيــة.
وخــال دورة متقاطعــة الثقافــات يف مدرســة لوثــر يف عــام  ،2008ذهبــت كريســتني يف رحلــة ســياحية
بديلــة إىل األرايض املقدســة ،فتأثــرت بالظلــم الــذي رأتــه يف األرايض الفلســطينية املحتلــة ،وذهبــت
الحقًــا إىل بيــت لحــم لتعلــم الرســم باأللــوان املائيــة بصفتهــا فنانــة زائــرة يف كليــة دار الكلمــة ،وأقامــت
رحــات جانبيــة إىل القــدس.
مســتوحاة مــن حبهــا للنــاس والطبيعــة والتبشــر باإلنجيــل والدعــوة إىل عــامل أكــر عــدالً ،تســتخدم القــس
كــوان الشــخصيات والصــور الدينيــة جن ًبــا إىل جنــب مــع املناظــر الطبيعيــة إلنشــاء لوحــات باأللــوان املائيــة
مفعمــة بالحيويــة ،وذلــك أثنــاء اســتخدام لوحــة ألــوان نابضــة بالحيــاة مشــتقة مــن ألــوان األرض واملــاء والجبــال
والحقــول الخــراء.
ماري ،ألوان مائية عىل ورق 77x62 ،سم2012 ،

مــن خــال ترجمــة مــا يشــبه التجربــة الدينيــة املتســامية عــى القــاش ،ترســم كــوان بتطبيــق ألــوان مصبوغــة
ومرشوشــة باأللــوان املائيــة عــى ورق مــايئ ثقيــل الــوزن لرســم حــركات موجيــة تؤطــر شــخصية اإلنســان
الدينيــة الشــبيهة مبــاري ،فتخلــق تجربــة مشــاهدة ديناميكيــة تذكــر بالتدخــل اإللهــي خــال األوقــات املضطربــة
فتبعــث الهــدوء والراحــة والســلوى.
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طالب دويك
طالــب دويــك فنــان تشــكييل فلســطيني ومعلــم فنــون لديــه مســرة مهنيــة متتــد ألكــر مــن  40عا ًمــا.
ولــد طالــب يف القــدس عــام  ،1952وحصــل عــى درجــة البكالوريــوس يف الفنــون الجميلــة والتصميــم مــن
جامعــة حلــوان يف القاهــرة عــام .1977
كفنــان مقــديس ذو أســلوب فريــد ومميــز ،يشــتهر دويــك بلوحاتــه التــي تصــور املناظــر الطبيعيــة
الفلســطينية .العديــد مــن لوحــات دويــك تتنــاول القــدس كموضــوع لهــا مــا يعكــس مركزيــة املدينــة بالنســبة
لــه .يرســم صــوره الســاحرة واملزيّنــة للقــدس بأســلوب رســومي ميــزج االنطباعيــة والتعبرييــة .وعــى الرغــم
مــن أنــه يعيــش يف القــدس ،إال أن عملــه يتجاهــل املصاعــب والتوتــرات اليوميــة للمدينــة الستكشــاف ســحر
املناظــر الطبيعيــة واملواقــع ،مختــا ًرا اســتخدام األلــوان النابضــة بالحيــاة ليصــور القــدس كمدينــة نعيــم .مــن
عــام  2000ومــا بعدهــا ،جـ ّرب دويــك بتقنيــات املــواد املختلطــة والكــوالج لدراســة الرتابــط بــن األرض والــراث
والطفولــة.
يتميــز عمــل دويــك بالرتكيــز عــى اللــون والرتكيــب العــام للرســم .وكعاشــق ملدينــة القــدس ،يحــايك دويــك
املناظــر الطبيعيــة املرســومة بألــوان نابضــة بالحيــاة كــا لــو كان يعــر عــن روح أبديــة لطفــل صغــر نشــأ عــى
أرض مســقط رأســه .اســتخدامه لأللــوان متعمــد وليــس عفويًــا ،وبذلــك يعمــل عــى تحقيــق رؤيتــه يف
االنســجام والتــوازن .رســم دويــك كل يشء يف القــدس وأشــجارها وأبنيتهــا ومســاجدها وكنائســها ،وحتــى
شــعائرها الدينيــة املوســمية كصــاة الرتاويــح يف املســجد األقــى ومراســم الزفــاف الفلســطينية.
دويــك عضــو مؤســس ملركــز الواســطي للفنــون يف القــدس ،وعضــو يف لجنــة الفنــون والحــرف للمناهــج
رئيســا لرابطــة الفنانــن الفلســطينيني مــن  1990-1996وعميــد كليــة الفنــون الجميلــة
الفلســطينية ،وكان
ً
يف جامعــة القــدس  .2001-2003أقــام دويــك عــدة معــارض شــخصية وجامعيــة محليــة وعامليــة ،منهــا يف
طوكيــو والقاهــرة ومدريــد وبــون وواشــنطن وتورنتــو والشــارقة وديب وعــان والقــدس ،ود ّرس الفــن يف
مدرســة روضــة الزهــور يف القــدس أواخــر التســعينيات .وعمــل أيضً ــا مفتــش تعليــم الفنــون الجميلــة يف
القــدس ونــر كتابًــا عــن الرتبيــة الفنيــة لطــاب املرحلــة الثانويــة .حصــل دويــك عــى العديــد مــن األوســمة
والجوائــز ،منهــا مؤسســة التعــاون وبينــايل الشــارقة ولجنــة القــدس  -الجائــزة األوىل ملعــرض فلســطني

كنيسة امليالد ،أكريليك عىل قامش 84×84،سم2012 ،

البيئــي يف القــدس ( )1986والجائــزة األوىل ملعــرض “يســوع يف الســياق الفلســطيني” بيــت لحــم
(.)2003
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ليىل حمدية
ولــدت الفنانــة ليــى حمديــة يف الربــاط باملغــرب عــام  1960ألب فلســطيني وأم إســبانية ونشــأت يف
كنــف ثقافتــن مختلفتــن .يف فــرة طفولتهــا ،ســافرت ليــى إىل بلــدان عــد قبــل أن تقــرر عائلتهــا العــودة
إىل القــدس حيــث تقيــم اآلن .نالــت ليــى درجــة البكالوريــوس يف الفنــون والتعليــم ،وتبعتهــا بشــهادة
يف الرتبيــة الخاصــة دفعتهــا للعمــل يف هــذا املجــال ملــدة خمســة وعرشيــن عا ًمــا قبــل أن تتفــرغ ملامرســة
الرســم.
درســت حمديــة يف مركــز عاليــة يف القــدس الرشقيــة ومتــارس الرســم منــذ أكــر مــن  20عا ًمــا .لوحــات حمديــة
مســتوحاة مــن تجاربهــا الشــخصية ومحيطهــا وتوظــف أحالمهــا وخيالهــا لتطويــر أســلوب رســم يقــرب مــن
االنطباعيــة والتجريديــة.
تعمــل حمديــة بشــكل أســايس باســتخدام األكريليــك والباســتيل والوســائط املختلطــة لتبتكــر لوحــات
مجــردة؛ إمــا لتصــور القــدس مصــدر إلهامهــا امل ُعلــن أو شــخصيات برشيــة مجهولــة يف مناظــر طبيعيــة مبهجــة،
وتســتخدم ألوانًــا درجاتهــا مســتمدة مــن البيئــة والثقافــة الفلســطينية لتســتدعي غمــوض األرض والطبيعــة
والنــاس .منــذ منتصــف التســعينيات وأعــال ليــى تعــرض يف عــدة أماكــن يف القــدس وبيــت لحــم ورام اللــه.

شجرة النور ،أكريليك عىل قامش 52x68 ،سم 2008 ،
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إميان حرام
إميــان حــرام فنانــة برصيــة فلســطينية متعــددة التخصصــات ،ومصــورة وفنانــة أداء ،تعيــش وتعمــل بــن

أمــا يف أعاملهــا الفوتوغرافيــة ،فتســتخدم إميــان التصفيــف الرقمــي لتبنــي عالقــات شــاملة متبادلــة ينتــج

ـان .ولــدت حــرام عــام  1958يف دمشــق ألبويــن فلســطينيني مــن حيفــا ،وتصــف نفســها بأنها
مونرتيــال وعـ ّ

فيهــا الشــكل واملحتــوى بعضهــا ويعيــد كل منهــم إنتــاج بعضــه جن ًبــا إىل جنــب مــع دالالتهــم .ومــن خــال

فلســطينية بالنســب ودمشــقية بالــوالدة ولبنانيــة بالرتبيــة وأردنيــة بالقــدر وكنديــة بالجنســية .انتقلــت إميــان

وضــع طبقــات مــن املــواد األرشــيفية مــع الصــور املجمعــة ،تزعــزع الفنانــة طبيعــة الصــورة كوســيلة الســتدعاء

إىل الواليــات املتحــدة ملواصلــة تعليمهــا ،وحصلــت عــى بكالوريــوس العلــوم يف الهندســة املعامريــة مــن

املــايض خدمــة ملركزيــة التاريــخ والذكريــات الشــخصية والجامعيــة ،كطريقــة لفحــص التأثــرات االســتعامرية

معهــد نيويــورك للتكنولوجيــا يف نيويــورك قبــل أن تحصــل عــى درجــة املاجســتري يف تاريــخ الفــن مــن جامعــة

وحالــة مــا بعــد االســتعامر عــى الهويــة واللغــة؛ طبقاتهــا وتحويلهــا .ومــع ذلــك ،ويف الوقــت نفســه ،فــإن

جنــوب فلوريــدا ،تامبــا قبــل انتقالهــا إىل كنــدا يف عــام .2001

األعــال الفنيــة الرقميــة التــي تبتكرهــا واملوضوعــات التــي تصورهــا كالوجــوه املؤرقــة لإلنــاث وهــن يرتديــن

بصفتهــا فنانــة متعــددة التخصصــات لهــا تجــارب حياتيــة متنوعــة توظــف إميــان حــرام تنــوع وســائطها
وموضوعاتهــا البتــكار أعــال فنيــة تتعامــل بشــكل أســايس مــع موضوعــات املنــزل واالســتعامر وحالــة مــا

إجــال
ً
غطــاء الــرأس التقليــدي وشــخصيات أخــرى مــن املــايض تعطــل الوقــت الخطــي وتدفقــه وتشــكل
لــأرض والثقافــة والنــاس.

بعــد االســتعامر ومحــو الذاكــرة وكذلــك الذاكــرة الشــخصية والجامعيــة .ويف أســلوبها يف أعاملهــا الفنيــة

تــم تقديــم أعــال ومنشــآت التصويــر الفوتوغــرايف إلميــان عامليًــا ،وتــم عرضهــا يف مجموعــات خاصــة

الرقميــة ،تنعكــس اهتامماتهــا فيــا تصفــه باألطــر األســطورية التــي تؤطــر العــامل يف انقســامات أخالقيــة،

يف كنــدا (( )Darling Foundry ، Chantier Libre ، Atelier Circulaireوعامل ًيــا (اســطنبول املعــارصة ،

مثــل املستع ِمر/املســتع َمر واملتحرض/البــدايئ .ومــن خــال توظيــف الشــخيص والســيايس ،تبتكــر إميــان

املتحــف الوطنــي األردين للفنــون الجميلــة  Casa Arabe Madrid ،مهرجــان املــرأة الــدويل ،حلــب ،كليــة

لغــة فنيــة فريــدة تحــاور التقاليــد لتستكشــف الطبيعــة املتغــرة للهويــة واالنتــاء.

ـان للصــور الثالــث) وهــي حاصلــة أيضً ــا عــى منحــة اإلرشــاد الفنــي بــن
دار الكلمــة ،بيــت لحــم ،مهرجــان عـ ّ
الثقافــات يف مونرتيــال لعــام  2009يف فئــة الفنــون البرصيــة ،وتعمــل حاليًــا وتعيــش بــن مونرتيــال وعــان.

مريم  ،فن رقمي 136 × 56 ،سم2016 ،
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لويس بويادجيان جانجيجيان
لــويس بويادجيــان جانجيجيــان رســامة وفنانــة جداريــات ونحاتــة أرمينية-فلســطينية .ولــدت بويادجيــان يف
القــدس مــن أصــل أرمينــي خــال فــرة االنتــداب الربيطــاين عــام  ،1930وقضــت ســنواتها األوىل يف دراســة
ـان،
اللغــة اإلنجليزيــة والعربيــة يف كليــة القــدس للبنــات .يف عــام  ،1948غــادرت لــويس مــع والدتهــا إىل عـ ّ
األردن ،قبــل أن يرتــب لهــا أســقف محــي لاللتحــاق بكليــة التدريــب الربيطانيــة اللبنانيــة يف بــروت لتتــدرب
كمعلمــة .هنــاك ،قضــت عامــن ثــم عملــت مــع األونــروا مــع الالجئــن الفلســطينيني ملــدة عــام ،ود ّرســت
يف مدرســة ســانت بــول يف دمشــق .حصلــت لــويس الح ًقــا عــى منحــة دراســية يف جامعــة هايدلــرغ يف
تيفــن ،أوهايــو ،لتتخــرج بدرجــة البكالوريــوس يف علــم األحيــاء ثــم درجــة املاجســتري يف علــم البيئــة النباتيــة
مــن جامعــة إميــوري يف أتالنتــا ،جورجيــا.
بويادجيــان رســامة غزيــرة اإلنتــاج تعمــل وتنتــج منــذ أكــر مــن أربعــة عقــود ،وغال ًبــا مــا تتميــز موضوعاتهــا بالقضايــا
اإلنجيليــة واالجتامعيــة وحالــة النــزوح .تأثــرت بقصــص والديهــا عــن اإلبــادة الجامعيــة لألرمــن وتجربتهــا الشــخصية
يف نكبــة عــام  .1948ويف حــن تُظهــر صورهــا الدراميــة للمرويــات التوراتيــة تجربــة النــزوح بأبعــاد ملحميــة ،فإن
رحلتهــا كالجئــة أرمينيــة  /فلســطينية تضيــف عم ًقــا وأبعــادًا لعملهــا ،مــا يوضــح حــوا ًرا رسديًــا يكشــف أعــال
روحهــا الداخليــة .اســتلهمت بويادجيــان أعاملهــا التجريديــة مــن الطبيعــة ورحالتهــا الشــخصية .قــوة تقنيتهــا
التعبرييــة والتكعيبيــة ،فضـاً عــن ألوانهــا املتناقضــة بشــكل واضــح ،تزيــد مــن حــدة قوتهــا التعبرييــة .فابتكــرت
سلســلة مــن اللوحــات املوضوعيــة مثــل “نازحــة” “ ،بــا مــأوى”“ ،عــى الحافــة”“ ،الفلــورا يف التجريــد”،
“كــوالج”“ ،تصميــات داخليــة” و”ســفر” وغريهــا.
تعــزو بويادجيــان خربتهــا يف الــرق األوســط وإميانهــا املســيحي كعوامــل مؤثــرة للغايــة عــى أعاملهــا.
شــاركت بنشــاط يف كنيســتها كشامســة وكبــرة حاكمــة يف الكنيســة املشــيخية (الواليــات املتحــدة
األمريكيــة) عــى الصعيــد الوطنــي لســنوات عديــدة .واليــوم ،مــا زالــت تشــغل منصــب عضــو مجلــس إدارة
برنامــج القضــاء عــى الجــوع املشــيخي ومــع فريــق التنســيق عــى مســتوى الكنيســة للنســاء املشــيخيات.
تــم تكليــف بويادجيــان باللوحــات وأغلفــة املجــات ونــرات الكنائــس والجداريــات والرســوم التوضيحيــة
لكتــب األطفــال ومشــاريع أخــرى ،وشــاركت يف العديــد مــن املعــارض الفرديــة والجامعيــة ،وأعاملهــا معلقــة

ممرات ،زيت عىل قامش 90x122 ،سم1990 ،

يف العديــد مــن املجموعــات العامــة والخاصــة والــركات حــول العــامل .نظ ـ ًرا لكونهــا موط ًنــا دامئًــا مناس ـ ًبا
ملجموعتهــا الواســعة مــن اللوحــات ،فقــد اختــارت بويادجيــان سلســلة رحلــة إىل القيامــة املكونــة مــن  33لوحــة
إلرســالها إىل فلســطني وتربعــت بهــا لكليــة الفنــون والثقافــة بجامعــة دار الكلمــة يف بيــت لحــم.
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إنغر جوناسون
إنغــر جوناســون فنانــة ومبــرة ومعلمــة .ولــدت عــام  1946يف الســويد .أنهــت جوناســون دراســتها الثانويــة
عــام  1966ودرســت تاريــخ الفــن يف جامعــة ســتوكهومل عــام  ،1967وذلــك قبــل أن تنــال درجــة البكالوريــوس
يف العــاج املهنــي مــن جامعــة أوريــرو يف الســويد عــام  .1971درســت جوناســون خــال حياتهــا النســيج
والســراميك والرســم الزيتــي والغــزل وصبــغ الصــوف الطبيعــي ونظريــة األلــوان ،ويف عــام  2001،أمضــت
عا ًمــا يف دراســة الرســم والرســم بالزيــت واالكريليــك واأللــوان املائيــة يف مدرســة فاســبي للفنــون يف
الســويد .بــن عامــي  1972و  ،1980عملــت جوناســون يف عــدة مستشــفيات يف الســويد ومارســت
العــاج املهنــي مــع املــرىض مــن األطفــال والبالغــن .ويف عــام  ،1980وبتكليــف مــن الكنيســة الســويدية
بفلســطني  ،قامــت بإعطــاء دروس الرســم والنســيج والخياطــة وصباغــة الصــوف يف املدرســة اللوثريــة يف
بيــت ســاحور.
أثبتــت فلســطني وخاصــة مدينــة بيــت لحــم كونهــا مصــدر إلهــام لفــن جوناســون املبهــج ،فرســمت خاصــة
املناظــر الطبيعيــة املحليــة والعــارة التقليديــة الجميلــة يف بيــت لحــم يف القــرن التاســع عــر باأللــوان
املائيــة عــى الــورق .بالنســبة لجوناســون ،يكتســب الفــن خصائــص الحيــاة املحليــة ،ومــن هنــا يــأيت اختيــار
األلــوان الرتابيــة الزاهيــة التــي تعكــس الطبيعــة والثقافــة املحليــة .كــا أنهــا تعمــل بالزجــاج وتنتــج قطــع
ـرة ،فصنعــت منحوتتهــا املصغــرة املســاة
ومنحوتــات مســتوحاة مــن عقيدتهــا وخلفيتهــا الالهوتيــة كمبـ ِّ
“مــاك الســام الزجاجــي” مــن قطــع الزجــاج املكســور التــي خلفتهــا دبابــة إرسائيليــة خلفها عندمــا اصطدمت
مبحــل بيــع الهدايــا يف املركــز الــدويل لبيــت لحــم ( )ICBيف عــام  .2002اليــوم يصنــع العديــد مــن طــاب
را يعمــل فيــه
الفنــون مــاك الســام الزجاجــي باســتخدام الزجاجــات املســتعملة وأصبحــت مرشو ًعــا تجاريًــا صغـ ً
ـخصا يف بيــت لحــم .ومنــذ حادثــة الدبابــة ،تــم إنتــاج وبيــع آالف املالئكــة يف جميــع أنحــاء العــامل.
حــوايل  50شـ ً
جوناســون مغرمــة بشــكل خــاص باملشــاريع الفنيــة التــي تحــول األشــياء الحزينــة إىل أشــياء تبعــث عــى األمــل،
فمالئكــة الزجــاج املكســور تلمــح إىل املعانــاة وأصبحــت رم ـ ًزا للتعاطــف مــع الشــعب الفلســطيني.
تعتــر جوناســون مــن داعيــات الســام والوفــاق منــذ فــرة طويلــة ،وكانــت قــد شــاركت يف العديــد مــن الربامــج
الثقافيــة عــى مــر الســنني .عــاوة عــى ذلــك ،أرشفــت عــى العديــد مــن املعــارض خــال فــرة عملهــا التــي
امتــدت لثــاث ســنوات كمنســقة يف املركــز الــدويل لبيــت لحــم .تســتمر جوناســون يف العمــل كمعلمــة
ملــدة شــهر واحــد كل عــام يف كليــة الفنــون والثقافــة بجامعــة دار الكلمــة يف بيــت لحــم وتــرأس أيضً ــا جمعيــة
أصدقــاء دار الكلمــة يف الســويد والتــي تقــدم من ًحــا دراســية لطــاب الفنــون يف كليــة دار الكلمــة.
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محمد الجوالين
محمــد الجــوالين فنــان تشــكييل ومــريب فلســطيني مــن القــدس .ولــد الجــوالين عــام  ،1983وحصــل
عــى درجــة البكالوريــوس يف الفنــون الجميلــة مــن جامعــة القــدس عــام  2009وكذلــك درجــة املاجســتري يف
الفنــون الجميلــة مــن أكادمييــة بتســلئيل للفنــون يف القــدس .بعــد ذلــك ،عــاد إىل جامعــة القــدس ليعمــل
يف تدريــس الفنــون البرصيــة بــن عامــي  2011و ، 2013ويف مدرســة الفرنــدز للبنــن بــن عامــي 2016
و 2018ومؤسســات ثقافيــة مدرســية وفلســطينية أخــرى.
الجــوالين فنــان حائــز عــى جائــزة إســاعيل شــموط لعــام  2016للموهبــة الشــابة الرائعــة ،وكان قــد اســتمر
يف العمــل حتــى وفاتــه املفاجئــة يف عــام  2020بعــد معركــة طويلــة مــع مــرض الرسطــان .لكــن وحتــى خــال
مرضــه ،اســتمر الجــوالين يف العمــل عــى إنتــاج لوحاتــه األخــرة ،وهــي سلســلة مــن ثــاث صــور ذاتيــة تصـ ّور
أفــكار العزلــة والتكــرار؛ يصــور يف األوىل نفســه مرتديًــا قنا ًعــا ،ويف الثانيــة يصــور نفســه وهــو يرســم اللوحــة
األوىل ،ويف الثالثــة ،رســم انعكاســه يف املــرآة وهــو يعمــل عــى اللوحتــن الســابقتني.
تُعــد موضوعــات العزلــة والتكــرار هــذه مركزيــة يف مامرســة الجــوالين الفنيــة الشــاملة ،إذ هــي أساســية يف
محــوره املفضــل ،وهــو الحالــة اإلنســانية فيــا يتعلــق بفلســطني .فســواء أكان يرســم صــو ًرا شــخصية أو صو ًرا
ذاتيــة أو يف تركيباتــه املرئيــة األكــر رمزيــة ،فــإن فرشــاة الجــوالين تصــور نفســه أو شــخصيات فلســطينية
مجهولــة يف حالــة انتظــار أو ترانزيــت أو جــرح ،مســتخد ًما أحيانًــا أدوات تقليديــة وأشــياء يوميــة كإحــاالت شــعرية
ورمزيــة للواقــع القــايس ملدينــة وشــعب تحــت التهديــد.
عــادة مــا يتعامــل الجــوالين يف لوحاتــه مــع الحريــة والحركــة أو تعذرهــا ،وكذلــك املســاحة مســتخدما عــادة
األلــوان الرتابيــة بدرجــات متفاوتــة مــن اللــون األزرق .ومــن خــال القيــام بذلــك ،يســتغل الجــوالين بشــكل
مبــارش الواقــع اليومــي القــايس للفلســطينيني وحياتهــم واألعــال املرســومة التــي تصــور مســقط رأســه
يف القــدس كمــكان أبــدي ال يــزال يتحمــل هجمــة الواقــع اليومــي القــايس والتحــوالت.
كعضــو مؤســس يف نــادي الفنانــن التشــكيليني يف القــدس ،كان الجــوالين منخرطًــا بشــكل مبــارش يف
امرأة فلسطينية ،زيت عىل قامش 61x43 ،سم 2004 ،

مجتمعــه املحــي .فباإلضافــة إىل تدريــس الفــن يف مــدارس القــدس املحليــة وتســهيل ورش العمــل الفنية
يف املؤسســات ،أخــذ الجــوالين مامرســته مبــارشة إىل الشــوارع والجــدران وأســطح املنــازل يف مســقط
رأســه وأنتــج العديــد مــن اللوحــات والجداريــات ذات األلــوان واألشــكال الغزيــرة .وباإلضافــة إىل ذلــك ،عمــل
بشــكل مبــارش مــع الطــاب اليافعــن عــى إنشــاء مــروع “متحــف الشــارع” ،وهــو إميــاءة محبــة مدينتــه
العزيــزة واألشــخاص الذيــن أحبهــم؛ أمــر أكســبه يف املقابــل حــب مجتمعــه كتتويــج إلنجازاتــه الفنيــة العديــدة
والجوائــز واملعــارض املحليــة والدوليــة.
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ريكا جوفونني
ريــكا جوفونــن فنانــة تشــكيلية فنلنديــة وفنانــة جرافيــك ورســامة ومؤلفــة ومعلمــة تعيــش يف هلســنيك.
ولــدت ريــكا عــام  1955يف كانغاســاال ،فنلنــدا ،ودرســت يف املدرســة املهنيــة للفنــون والتصميــم ثــم يف
جامعــة الفــن والتصميــم يف بــراغ ،وكذلــك يف الجامعــة الفنلنديــة للفنــون والتصميــم يف أعــوام 1972-
.1975
يجمــع فــن جوفونــن بــن الرســم الواقعــي املفــرط والعنــارص النحتيــة وأمنــاط البــوب والفــن الهابــط
واألمل كتجربــة ،وتســتخدم عــدد ال يحــى مــن األلــوان إلخبــار قصــص مغريــة بشــكل غريــب .يف اعاملهــا
الفوتوغرافيــة ،تلتقــط ريــكا صــورا ً لفتيــات الرولــر ديــريب ،حيــث تقــوم بجمــع صــور التقطتهــا لكدماتهــن ثــم
تعيــد تفســرها يف أعــال فنيــة كبــرة الحجــم مشــحونة بالقــوة والعواطــف اإلنســانية.
نــرت كمؤلفــة أعاملهــا الخاصــة لألطفــال والبالغــن ورســمت أكــر مــن خمســن عم ـاً ،مثــل كتــب جــوس
ليســكينني .وحصلــت كذلــك عــى العديــد مــن الجوائــز والتقديــرات ألعاملهــا الفنيــة ،مثــل امليداليــة الربونزيــة
يف معــرض اليبزيــغ الــدويل للكتــاب ،1985 ،وجائــزة الكتــاب املصــور الفنلنــدي يف أعــوام  ،1986و،1990
و ،1996وجائــزة إنجــل لفــن الكنيســة عــام .1999

سارة ،زيت عىل قامش 90x120 ،سم1999-2000 ،
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سيلني الكار
ســيلني الكار فنانــة تشــكيلية ومعلمــة .ولــدت عــام  1977يف نيــس بفرنســا ،ودرســت الفنــون الجميلــة يف
كليــة الفنــون الجميلــة يف باريــس .كفنانــة متعــددة التخصصــات ،تعمــل ســيلني يف عــدة مــواد مواد وأشــكال
منهــا الرســم والســراميك والنقــش والصــورة والفيديــو والصــوت والصــب الربونــزي والزجــاج امللــون وقطــع
حساســا وشــاعريًا
الحجــر واإلضــاءة وطباعــة النســيج والتطريــز وفــوق كل ذلــك الرســم الــذي تعتــره شــيئًا
ً
للبحــث عــن الحيــاة وســاد الــروح.
يتكشــف عملهــا مثــل حكايــة رمزيــة متعــددة األوجــه تســمح مبســتويات قــراءة متعــددة وتتحــدث عــن
رؤيتــن تشــكالن تصورهــا للعــامل .تــم نــر تركيبهــا  Counterpointsيف بيــت لحــم  ،فلســطني عــام
 ،2018وأيضً ــا يف قــر املؤمتــرات يف بيــت لحــم وجامعــة دار الكلمــة ومركــز دار النــدوة .يســمح العمــل
بربــط أجــزاء مختلفــة مــن الهويــة الثقافيــة الفلســطينية :املنســوجات واملوســيقى والعــارة بالتعــاون مــع
الســكان واملوســيقيني وخلــق روابــط بــن النــاس واألماكــن األخــرى يف املدينــة .يتكــون املــروع مــن ثالثــة
أجــزاء ،ويتضمــن تركيبــات نســيجية وأقســام مصممــة بعــروض موســيقية وسلســلة مــن الرســومات تربــط
وتســلط الضــوء عــى أمنــاط التعبــر املختلفــة للثقافــة الفلســطينية وأيضً ــا ،وبشــكل جــزيئ ،تكريــم للتطريــز
واملوســيقى الفلســطينية التقليديــة.
شــاركت الكار يف العديــد مــن املعــارض الدوليــة ،مبــا يف ذلــك قــر املؤمتــرات جامعــة دار الكلمــة ،بيــت
لحــم ،2018 ،معــرض جوهانســن  ،Direktor Haus 2017 -برلــن ،فنــدق أن ديــر أوبــر (معــرض بورســينانجر)
 , COUNTREPOINTSتركيب للنسيج ،أقالم تلوين ،أكريليك ،رقائق مذهبة ،تطريز عىل القطن  7 × 4،م  25 /م  25 /م =  78م 2018 ,

 ،2016كيمنتــس  /لــو سيشــوار ،مولهــاوس العديــد وغريهــم .تعيــش ســيلني وتعمــل يف ميلــوز ،فرنســا.
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سليامن منصور
ســليامن منصــور رســام ونحــات فلســطيني وأحــد أشــهر الفنانــن الفلســطينيني مــن أبنــاء جيلــه .ولــد منصــور
عــام  1947يف بريزيــت ونشــأ يف الريــف الفلســطيني بــن بيــت لحــم وبريزيــت .عــى الرغــم مــن أنــه كان
يخطــط أصـاً للدراســة يف الخــارج يف معهــد شــيكاغو للفنــون ،إال أن انــدالع حــرب األيــام الســتة يف عــام 1967
أعاقــت مخططــه قبــل أن يغــادر ،مــا أعــاد تشــكيل املنطقــة ومســتقبل منصــور بشــكل جــذري .أدى انتصــار
إرسائيــل إىل تدمــر القــرى الفلســطينية وتفكيــك مخيــات الالجئــن ،فبقــي منصــور يف فلســطني خوفًــا
مــن عــدم قدرتــه عــى العــودة بعــد ســفره.
را
يعتــر منصــور شــخصية مهمــة يف الفــن الفلســطيني املعــارص وفنــان االنتفاضــة ،وقــد قدمــت أعاملــه تعبـ ً

مرئيًــا ملفهــوم الصمــود الــذي ظهــر ألول مــرة بــن الفلســطينيني يف أعقــاب نكســة عــام  1967كموضــوع
أيديولوجــي واســراتيجية سياســية تعــزز الراديكاليــة ومقاومــة االحتــال.

أثــرت تجربــة القمــع املبكــرة هــذه بشــكل كبــر عــى مســرة منصــور ومامرســته الفنيــة .وعــى الرغــم مــن
دراســته يف أكادمييــة بتســلئيل للفنــون والتصميــم ،قــاوم منصــور املدرســة التعبرييــة التجريديــة واختــار
تطويــر أســلوب واقعــي اشــرايك يصــور الحيــاة اليوميــة للفلســطينيني الذيــن يعيشــون منــذ القــدم يف
فلســطني .رســم منصــور الكاريكاتــور الســيايس يف صحــف محليــة وكذلــك الرســوم التوضيحيــة للكتــب
التعليميــة .ويف عــام  ،1987وأثنــاء انــدالع االنتفاضــة ،أســس منصــور ومجموعــة مــن الفنانــن منهــم تيســر
بــركات وفــرا متــاري ونبيــل عنــاين حركــة “رؤى جديــدة” ،وهــي حركــة فنيــة يف جوهرهــا رفضــت اســتخدام
ـا لالنتفاضــة ،واســتخدمت عوضً ــا عــن ذلــك مــواد محل ّيــة
املــواد الفنيــة اإلرسائيليــة احتجا ًجــا عــى االحتــال ودعـ ً

مــن البيئــة الفلســطينية مثــل القهــوة والحنــاء والطــن .مــع هــذا التحــول ،ابتكــر منصــور لغــة شــكلية جديــدة،

ـرا يف الوقــت نفســه مواضيــع
وقــام برتجمــة مامرســته مــن الرســم التصويــري إىل الرســم التجريــدي ،مصـ ّ

ـا سياس ـيًا يف حــد ذاتــه.
أعاملــه وأســلوب عملــه فعـ ً

منــذ ســبعينيات القــرن املــايض ،اســتمد منصــور اإللهــام مــن املســاحات الطبيعيــة الفلســطينية :جبالهــا
وتاللهــا وكرومهــا وزيتونهــا وكذلــك شــعبها .يتأمــل منصــور يف لوحاتــه حياتــه كفلســطيني يعيــش تحــت
االحتــال ،ويف كثــر مــن األحيــان عــر اســتخدام الرمــوز ليصــور صعوبــات الحيــاة الفلســطينية وجاملهــا .ميكــن
تتبــع آثــار التأثــر بالرســام املكســييك دييغــو ريفــرا الــذي كان رفي ًقــا لــه ومصــدر إلهــام بســبب احتفــاء ريفــرا
باإلنســان بالفــن وكذلــك ملصالحهــم املشــركة يف النضــال مــن أجــل تحــرر اإلنســان وتقدمــه .مــن هــذا اإللهــام
جــاءت األلــوان الخــراء املورقــة والعنــارص األرضيــة املحتفيــة بالصــور الفلســطينية التقليديــة والطــن الــذي

العشاء األخري ،ألوان زيتية عىل قامش 145 × 118 ،سم1994 ،

جــرب بــه يف فــرة مراهقتــه؛ مــادة ،عــى حــد تعبــره ،تتأمــل يف مصــر اإلنســان.
باإلضافــة إىل الرســم ،د ّرس منصــور الفــن يف مدرســة األونــروا يف رام اللــه وكذلــك صناعــة الحــرف اليدويــة
يف جامعــة بريزيــت ،ويــدرس حاليًــا يف األكادمييــة الدوليــة للفنــون املعــارصة يف رام اللــه .شــارك منصــور يف
تأليــف كتابــن عــن املالبــس والتطريــز الفلســطيني التقليــدي ( ،)1985-1987وهــو أيضً ــا مؤلــف مشــارك

لكتــاب “كال جانبــي الســام :فــن امللصــق الســيايس اإلرسائيــي والفلســطيني” الــذي نــره متحــف الفــن
املعــارص مــع مطبعــة جامعــة واشــنطن عــام .1998
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عادل نارص
ولــد عــادل نــارص يف مدينــة القــدس يف مستشــفى الحكومــة عــام  .1936يف عمــر السادســة ،دخــل الصــف
األول األبتــدايئ يف مدرســة الحكومــة للبنــن بعــد أن أمــى ســنة تحضــر يف مدرســة راهبــات مــار يوســف،
وهنــاك بــدأ يف تعلــم اللغــة العربيــة ومواضيــع أخــرى ،فحفــظ األبجديــة العربيــة ومتكــن مــن قــراءة الكلــات
والجمــل.
كان “خطــاط” يف القــدس يكتــب “بالبوصــة” العناويــن الرئيســية بخــط الرقعــة باللــون األحمــر ،فشــغف نــارص
يف أخــذ جريــدة القــدس بعــد أن ينتهــي والــده منهــا ليبــدأ بتقليــد العناويــن .ومنــذ ذلــك الحــن ،عشــق نــارص
الحــرف العــريب الــذي يعــده الحــرف األجمــل يف لغــات العــامل بــدون منــازع.
الح ًقــا ،انتقــل نــارص مــن مدرســة الحكومــة اىل كليــة تراســنطة  -بيــت لحــم يف الصــف الســادس االبتــدايئ،
ومــع مــي الســنني ،زادت معرفتــه بأنــواع الخــط العــريب وجــال الحــرف ،فاشــبع محبتــه للخــط .كان نــارص يكتــب
لصــاالت الســينام يف بيــت لحــم كســينام بيــت لحــم واألمــل وركــس وســينام الــرق يف بيــت ســاحور ،فــكان
يخطــط بفــرايش دهــان مختلفــة األحجــام واأللــوان عــى ورق بحجــم  80X50ســم يســمى “أفيــش” ،أي
امللصــق الدعــايئ الــذي يحمــل اســم الفيلــم وممثليــه ،وكان يلصــق عــى جــدران املنــازل يف الشــوارع أو يف

املجد لله يف األعايل وعىل األرض السالم وبالناس املرسة ,حرب عىل ورق
 64x64سم 2002,

أماكــن مخصصــة لذلــك ،كــا كان يخطــط الفتــات الدكاكــن بأنواعهــا ،وعــى القــاش يخطــط رســائل الرتحيــب
بضيــوف بيــت لحــم .وهكــذا ســارت األمــور إىل أن تخرجــت مــن “كليــة تراســنطة” ســنة  .1956والح ًقــا ،عمــل
ـا يف وزارة الرتبيــة والتعليــم مــع اســتمراره يف التخطيــط للســينام والالفتــات.
نــارص معلـ ً

يف أوائــل الثامنينــات اتجــه وبعــد تفكــر عميــق التخصــص بالخــط العــريب ،فــكان أول مــا اختــاره هــو أن يرســم
كلــات الكتــب املقدســة؛ الكتــاب املقــدس والقــرآن الكريــم .عشــق نــارص آيــات القــرآن الكريــم املوجــودة
يف الدكاكــن أو عــى زجــاج الســيارات ويف غــرف البيــوت بأســلوب فريــد وجميــل يلفــت النظــر ،واســتخدم
أقمشــة الحريــر والفيســكوس و الســاتان وغريهــم ،واســتخدم الطــاء املخصــص للقــاش مــع جليــر مبختلف
األلــوان.
أقــام نــارص أول معارضــه يف قاعــة كنيســة امليــاد اإلنجيليــة اللوثريــة يف بيــت لحــم ســنة  ،١٩٩٤وبيعــت
حينهــا جميــع اللوحــات التــي كانــت جميعهــا آيــات دينيــة منتقــاة ادخــل يف بعضهــا “الــورود” بألوانهــا الجميلــة.
باإلضافــة إىل ذلــك ،أقــام معرضً ــا عــام  2002يف دار النــدوة الدوليــة ،حيــث عــرض حينهــا  70لوحــة اســتغرق
عملهــا أكــر مــن  3ســنوات جميعهــا آيــات أدخــل عــى بعضهــا أيضً ــا الــورود ،كــا عــرض ايضً ــا قط ًعــا فنيــة مــن
الزجــاج املعشــق وقــد أدخــل فيــه اياتًــا دينيــة بالخــط العــريب .هــذا باإلضافــة إىل معــارض يف أملانيــا ()٢٠٠٥
والواليــات املتحــدة األمريكيــة ( 2010و .)2016
يســكن عــادل نــارص مدينــة بيــت جــاال ،وكان قــد أحيــل عــى التقاعــد مــن وزارة الرتبيــة والتعليــم عــام  ،١٩٨٢مــا
أتــاح لــه التفــرغ للمعــارض واللوحــات وتطويــر مامرســته.

الكلمة صار جسدا وحل بيننا ,حرب عىل ورق  64x64 ,سم 2002,
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فالنتني اومان
فالنتــن اومــان فنــان تشــكييل منســاوي ولغتــه األم ســلوفينية .ولــد اومــان عــام  1935يف ســانت
ســتيفان ،وتخــرج يف ماريانــوم تانزنــرج  /بليســيفيك يف عــام  ،1958ثــم درس فيــا يعــرف اآلن بجامعــة
خاصــا للطباعــة يف أكادمييــة الفنــون الجميلــة
الفنــون التطبيقيــة يف فيينــا .يف عــام  ،1963أكمــل
درســا ً
ً
يف ليبــاخ  /ليوبليانــا.
باإلضافــة إىل الرســم والتصويــر الفوتوغــرايف ،يخلــق اومــان اللوحــات الجداريــة والنقــوش البارزة من الخرســانة
واألملنيــوم والربونــز ،وغال ًبــا مــا تكــون مبثابــة أعــال يف األماكــن العامــة ،مبــا يف ذلــك تصميــم العديــد مــن
الكنائــس مثــل كنيســة ديــر تانزنــرج ،وكنيســة أيســنكابيل ،وســانكت جاكــوب .ايــم روســنتال أو كنيســة عيــد
الفصــح يف اوبرفــورت  ،باإلضافــة إىل الكنيســة الفرعيــة للقديســة ماجدالينــا يف فارسهوفــن مــع سلســلة
“هــو ذا الرجــل” املكونــة مــن  24جــز ًءا.
ـا للطليعــة املبكــرة يف كارينثيــا وأســتاذًا يف الفــن املقــدس .لعقــود مــن الزمــان ،كان
يعتــر اومــان ممثـ ً
ـا بشــكل أســايس بصــورة اإلنســان كموضــوع ،ورســم األشــكال غال ًبــا مــا تكــون مجــزأة وميكــن التعــرف
مهتـ ً
عليهــا بشــكل غامــض يف العديــد مــن الطبقــات التــي متــت مراجعتهــا مبــرور الوقــت .موضــوع آخــر مهــم يف
فنــه هــو الــزوال ،أو الصــرورة والرحيــل .وحتــى عنــد رســم الســاء واألرض ،ال يهتــم ُعــان بســطح الطبيعــة
بــل مبــا تركــه اإلنســان فيــه .وحتــى مــع التصويــر الفوتوغــرايف ،يهتــم اومــان أيضً ــا بنفــس املوضــوع ،حيــث
يعتــر صــور املســاحات الطبيعيــة الخاصــة بــه مقط ًعــا عرض ًيــا نســيج ًيا لــأرض.
يف “هــو ذا اإلنســان” ،عملــه املركــزي  ،يســتخدم اومــان األلــوان الداكنــة واألزرق والبنــي ونــاد ًرا األخــر.
اللــون األحمــر موجــود دامئًــا تقريبًــا ،وهــو بالنســبة لــه لــون ميثــل ذكــرى مــا يحــدث .يطبــق اومــان طبقــات
مــن الطــاء لتقليــد الوقــت وإنتــاج ذاكــرة إنســانية .بوحــي مــن الروايــة األســطورية اليونانيــة التــي تقــول إن
البرشيــة تشــكلت مــن كتــل مــن الصلصــال مرتابطــة ببعضهــا البعــض بالخيــوط ،يقــوم اومــان بحياكــة هــذه
الخيــوط يف شــبكات وهيــاكل إلظهــار ضعــف اإلنســان واالدعــاء بالخلــود والفنــاء.

هو ذا الرجل ،مواد مختلفة عىل قامش،
 200 × 45سم2017 ،
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فان بو
فــان بــو رســامة صينيــة وفنانــة ورق .ولــدت بــو يف نانجينــغ يف الصــن ونشــأت يف منــزل مســيحي حيــث كان
والدهــا فــان بيجــي فنانًــا وخطاطًــا مشــهو ًرا .بعــد تخرجــه مــن املدرســة اإلعداديــة يف ســن  ، 17تطوعــت فــان
بــو يف منطقــة الحكــم الــذايت يف شــينجيانغ كجــزء مــن حركــة “أعــى الجبــل ،أســفل الريــف” املســتوحاة مــن
الرئيــس مــاو خــال الثــورة الثقافيــة يف .1966-1976
بوصفهــا جــز ًءا مــا يُشــار إليــه باســم “الجيــل الضائــع” الــذي فقــد فرصــة التعليــم الرســمي ،تعرفــت بــو عــى
حيــاة األشــخاص البســطاء وعــادات الهدايــا املصنوعــة يدويًــا وخاصــة قصاصــات الــورق .بعــد  14عا ًمــا مــن العمــل
يف املزرعــة ،عــادت إىل نانجينــغ مــع زوجهــا وابنتيهــا يف عــام  ،1979وعملــت يف رشكــة فنــون جميلــة بينــا
كانــت تقــوم يف الوقــت نفســه بدراســات جامعيــة مســتقلة وتلقــي دورات يف الفنــون الجميلــة.
كإحــدى أهــم الفنانــن املســيحيني وقطــاع الــورق يف الصــن الجديــدة أتقنــت فــان بــو تقنيــات قــص الــورق
لتقديــم هدايــا صغــرة ونــر إميانهــا ،فاحتفظــت عمــدا ً بالوعــي األخالقــي الصينــي الــذي يعــود إىل قــرون
مــن الزمــن واملتأصــل يف الكونفوشيوســية يف ســياق تطويــر الفــن الــذي يعكــس الخصائــص الصينيــة يف
مرحلــة مــن التغيــر االجتامعــي الرسيــع .أصــدرت فــان سلســلة حــول تعاليــم كونفوشــيوس للتأكيــد عــى
إحساســها بتكريــم هــذا التقليــد واتباعــه كدليــل أخالقــي مهــم كدليــل عــى إميانهــا بعــدم وجــود تناقــض بــن
الــراث الصينــي واألخــاق املســيحية .األطفــال والرجــال والنســاء ،العــال والفالحــون عــى حــد ســواء ،إىل
جانــب متثيــل املســيح متا ًمــا هــم موضوعــات متكــررة يف فــن فــان بــو ،والتــي ميكــن تقســيمها إىل فئتــن،
وهــا الرســوم التوضيحيــة التوراتيــة والتمثيــات املوضوعيــة.
بالنســبة لهــا ،فــإن الجــال الــذي يســعى إليــه الفــن املســيحي للتعبــر عــن حقيقــة اللــه وصالحــه وقدرتــه
املطلقــة ولطفــه يتجــى يف كل الخليقــة ،وكل قطعــة فنيــة جيــدة هــي وحــي لجــال اللــه .مــن عــام 1993-
 ،2003عملــت فــان بــو كمديــرة مشــاركة ملركــز أميتــي كريســتيان للفنــون ،وشــاركت يف العديد مــن املعارض
يف هونــغ كونــغ وبكــن وفيينــا وأملانيــا.

خطبة الجبل ،قطع الورق 40x50 ،سم2003 ،
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د .عيل قليبو
الدكتــور عــي قليبــو فنــان ومؤلــف وعــامل أنرثوبولوجيــا .ولــد د .قليبــو عــام  1964يف القــدس وتلقــى
تعليمــه يف الواليــات املتحــدة ،وحــارض يف جامعــة القــدس وقــام بتدريــس الحضــارة الكالســيكية القدميــة.
كان د .عــي املديــر الســابق لربنامــج الدراســات الثقافيــة يف زمالــة جامعــة القــدس يف معهــد شــالوم
هارمتــان ،ومديــر الفنــون الجميلــة بجامعــة القــدس ،وأســتاذ زائــر بجامعــة طوكيــو للدراســات األجنبيــة ،وأســتاذ
مســاعد ســابق يف جامعــة بريزيــت .ويف مركــز أبحــاث القــدس ،طــور د.عــي مســار الســياحة اإلســامية يف
القــدس مبــا يف ذلــك الــراث املــادي وغــر املــادي ،وهــو متخصــص يف التاريــخ االجتامعــي الفلســطيني
وألــف العديــد مــن الكتــب  ،مثــل “النجــاة مــن الجــدار :توثيــق جوانــب الثقافــة الفالحيــة الفلســطينية املعــارصة،
و “قبــل أن تختفــي الجبــال”؛ وهــو وصــف إثنوغــرايف للحيــاة الفلســطينية اليوميــة يقــدم رسدًا غنيًــا مــن
تجربــة شــخصية لحكايــات لعــادات وتقاليــد الفلســطينيني الحديثــة.
كرســام زيتــي شــهري ،كانــت لوحــة “نافــذة مزدوجــة” للدكتــور قليبــو أول عمــل فنــي فلســطيني تختــاره
اليونيســف ،وكان لديــه العديــد مــن العــروض الفنيــة يف جميــع أنحــاء العــامل .يتــم االحتفــاظ بأعاملــه الفنيــة
محليًــا ودوليًــا يف مجموعــات خاصــة يف طوكيــو وفيينــا وبروكســل والقاهــرة وعــان وباريــس ونيويــورك
ورومــا وبوســطن وكوســتاريكا والســلفادور وهنــدوراس وأماكــن أخــرى .ويف معرضــه الفنــي األخــر “يف
عــامل الضــوء” ،عــرت أعــال قليبــو الفنيــة عــن اهتامماتــه الصوفيــة الروحيــة مــن خــال اســتخدام الضــوء
والظــل.
تتضمــن أعــال قليبــو الفنيــة اإلثنوغرافيــة أفال ًمــا وثائقيــة تغطــي جوانــب مــن التاريــخ االجتامعــي
الفلســطيني .فيلمــه “نظــرة اآلخــر” الــذي صــور يف باريــس مدعــوم مــن الحكومــة الفرنســية يتعلــق مبــا
بعــد الحداثــة يف املجتمــع الفرنــي ،وتــم تصويــره يف باريــس وعرضــه ألول مــرة يف مهرجــان القــدس
الســيناميئ عــام  .2003وقــد كتــب د .عــي عــدة مرسحيــات ،إنتــاج اثنتــان منهــا يف اليابــان وإرسائيــل.
بعــد إقامــة ملــدة ثــاث ســنوات يف طوكيــو كأســتاذ زائــر يحــارض يف الثقافــة واملجتمــع الفلســطيني
ومواضيــع أخــرى ،أعــاده حنينــه إىل مســقط رأســه القــدس.
متخصصــا يف التاريــخ االجتامعــي الفلســطيني ومــن خــال عملــه يف مركــز أبحــاث القــدس ،طــور
وبصفتــه
ً
مســار الســياحة الفلســطينية االجتامعيــة واإلســامية .حصــل د .عــي عــى زمالــة يف معهــد شــالوم هارمتان
وكان أســتاذًا زائـ ًرا يف جامعــة طوكيــو للدراســات األجنبيــة وجامعــة كيوتــو باليابــان ،ويحــارض حاليـاً عــن الحضــارات
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يوسف رجبي
رســام وحــريف فلســطيني .ولــد رجبــي يف القــدس عــام  ،1966ودرس الزجــاج والخــزف يف أكادمييــة
بتســلئيل للفنــون والتصميــم يف القــدس قبــل حصولــه عــى دبلــوم يف فنــون الفخــار من جامعــة بوليتكنك
فلســطني يف الخليــل .الحقــا ،نــال رجبــي منحــة دراســية لدراســة فــن النحــت عــى الزجــاج يف كليــة الفنــون
وتاريــخ الفــن والتصميــم بجامعــة واشــنطن.
اكتشــف رجبــي ميولــه الفنيــة منــذ الصغــر .كانــت دروس الفنــون يف مدرســته حافـ ًزا البتكاراتــه غــر التقليديــة
واإلبداعيــة ،حيــث تنافــس مــع أقرانــه حتــى شــكل لغتــه الفنيــة الشــخصية .مل يكــن يريــد أن يصبــح فنانًــا تقليديًا،
فبــدأ يف ابتــكار أســاليب جديــدة لدمــج الفنــون الجميلــة مــع الحــرف اليدويــة يف ســياق الفــن الفلســطيني.
يف خلقــه لشــكل جديــد للغــة الفنيــة الفلســطينية ،ســلط رجبــي الضــوء عــى مامرســته وابتعــد عــن التقليــد
مــن خــال اســتخدام النجــارة والحديــد والزجــاج والطــن.
بــدأ رجبــي الرســم باألبيــض واألســود ثــم بــدأ الح ًقــا يف إدخــال األلــوان الشــفافة مــع األســود قبــل االنتقــال
إىل األلــوان املائيــة .يف عــام  ، 2000انتقــل لبــدء اســتخدام االكريليــك مــع االســتفادة مــن التقنيــات الجديــدة
التــي متكــن مــن خاللهــا مــن إنشــاء لغــة وأســلوب فنــي مميــز مــن خــال اســتخدام تقنيــات النجــارة والخشــب.
يف عــام  ،2005أدخــل رجبــي الزجــاج واملعــادن يف فنــه وشــيد لوحاتــه عــن طريــق مــزج الطــاء بالزجــاج
واملعــادن ،مــا دفــع رجبــي إىل القيــام بذلــك ليــس التميــز الوحيــد بــل الواقــع املــؤمل للقــدس .بالنســبة لــه،
فــإن ثنــي وتشــكيل املــواد الصلبــة يزيــل الحــزن والطاقــة الســلبية.
بحــث رجبــى عــن كل مــا هــو جديــد دفعــه القتنــاء العديــد مــن األدوات .يضــم االســتوديو الخــاص بــه ،وهــو أقــرب
إىل مختــر تجريبــي ،أعاملــه ومزيــج ألوانــه الفريــد ،وفــرن مــن الطــن وأدوات لقطــع املعــادن وتقطيعهــا.
قــام رجبــي بتدريــس الفــن يف القــدس وبيــت لحــم وعمــل مــع اليونســكو وجمعيــة صابريــن للتطويــر الفنــي،
كــا شــارك يف عــدة ورش عمــل ونــدوات يف فلســطني ومعــارض محليــة ودوليــة منهــا يف اإلمــارات العربيــة
املتحــدة وتونــس وكوريــا واليابــان .حصــل رجبــي عــى العديــد مــن الجوائــز وشــهادات التقديــر ،ولــه العديــد مــن
املطبوعــات وامللصقــات الفنيــة.

القدس ،سرياميك وزجاج عىل خشب 61x70 ،سم1995 ,
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يارس أبو صامية
هايدي نيهاوس ويارس أبو صامية خطاط وشــاعر فلســطيني .نشــأ يارس يف مخيم لالجئني الفلســطينيني
يف األردن ،وتلقــى تدريبًــا عــى يــد الخطــاط العــريب خليــل الزهــاوي .بــدأ حياتــه املهنيــة برســم الفتــات
ملظاهــرات ســلمية ضــد االحتــال العســكري اإلرسائيــي ،وتــدرب يف بغــداد وعمــل يف اســتوديو صغــر
يف بيــت لحــم عــى بعــد بضــع مئــات مــن األمتــار مــن كنيســة املهــد .يقــوم يــارس بتدريــس فــن الخــط يف
جامعــة بيــت لحــم ويطلــب منــه أحيانًــا الشــهادة يف املحكمــة كخبــر يف الكتابــة اليدويــة ،وعــاد ًة مــا يكــون
ذلــك يف قضايــا االحتيــال .شــارك يف العديــد مــن املعــارض املحليــة واإلقليميــة كخطــاط وكتــب إنجيــل لوقــا
الكامــل الــذي خصــص للبابــا بنديكتــوس الســادس عــر عنــد زيارتــه لبيــت لحــم يف مايــو .2009
هايــدي نيهــاوس موســيقية وفنانــة مــن أملانيــا .ولــدت هايــدي يف جنــوب أملانيــا ودرســت املوســيقى
واللغــة اإلنجليزيــة يف مينيســوتا وفرايبــورغ .لعقــود مــن الزمــان ،انشــغلت هايــدي بتقنيــات فنيــة مختلفــة،
وتبلــور تركيزهــا عــى الخــط الحــر (املجــرد) عــى مــدار الخمســة عــر عا ًمــا املاضيــة .صــوت وإيقــاع كالم األفــكار
الفلســفية واألمثــال وأجــزاء النــص دوافعهــا للتنفيــذ البــري.
بــن عامــي  2010و ،2013عاشــت هايــدي نيهــاوس يف األرايض الفلســطينية .كانــت ملحمــة محمــود
درويــش “الجداريــة” التــي كتبهــا بعــد تجربــة االقــراب مــن املــوت عــام  1999مبثابــة جــر فلســفي بــن
هايــدي نيهــاوس ويــارس صاميــة ،وت ُرجمــت إىل تعــاون ملــدة عامــن يف بيــت جــاال ،فقامــوا بإنشــاء سلســلة
مــن حــوايل  70صــورة بتنســيقات مختلفــة تشــكلت مــن خــال مجموعــة متنوعــة مــن الخطــوط العربيــة
ومهــارات يــارس الفنيــة والفنيــة والخــط املتعــدد األلــوان واملثــر واملعــر الــذي نفــذت بــه نيهــاوس ردهــا عــى
القصيــدة.

محمود درويش (موسيقى لعينيك) ،ألوان مائية وخط عىل ورق 100 × 70 ،سم 2011 ،
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فيبيك (فيفي) ثيكيار سينيورة
فنانــة دمناركية-فلســطينية .ولــدت فيفــي يف الدمنــارك ألم خياطــة وأب مهنــدس ،وكالهــا فنانــن
بارعــن شــجعوا وصقلــوا مواهــب فيفــي الفنيــة وإخوتهــا .ترتبــط فيفــي منــذ فــرة طويلــة مبعهــد طنطــور
املســكوين ،حيــث كانــت ربــة منــزل ألكــر مــن  17عا ًمــا.
يف عــام  ،1969ســافرت ســينيورة إىل فلســطني يف رحلــة حــج ،ويف ذلــك الوقــت ،التقــت بزوجهــا
الفلســطيني املســتقبيل بنــوا الســنيورة مــن القــدس الرشقيــة وتعيــش هنــاك منــذ ذلــك الحــن .كانــت
فيفــي مفتونــة بــراء التطريــز الفلســطيني وتفاصيلــه املعقــدة والتناغــم باأللــوان وتنــوع أمنــاط التصميــم
مــن مختلــف املناطــق يف جميــع أنحــاء البــاد .بــدأت يف دراســة هــذا وبــدأت يف جمــع الفســاتني والقطــع
التقليديــة املطــرزة.
كطريقــة للحفــاظ عــى األعــال اليدويــة الرائعــة للنســاء الفلســطينيات الــايئ كــن يبعــن فســاتينهن يف
أوقــات الحاجــة يف كثــر مــن األحيــان ،بــدأت فيفــي يف صنــع املفروشــات باســتخدام التطريــز يف هــذه
الفســاتني .منــذ عــام  ،1980صممــت أكــر مــن مائــة نســيج ،بعضهــا معــروض يف دار الكلمــة ،مســتخدمة
األمنــاط واأللــوان يف كل تصميــم نســيج للتعبــر عــن املشــاعر أو األحــداث أو األماكــن .تــم تصميــم العديــد
مــن املفروشــات بحيــث يتــم دمــج جميــع أجــزاء الفســتان التقليــدي (الصدر واألكــام ،واألمام والخلــف واأللواح
الجانبيــة) يف القطعــة بحيــث ميكــن للمــرء أن يقــدر جهــد الخياطــة يف صناعــة كل فســتان .القطــع األخــرى
عبــارة عــن مزيــج مــن فســتانني حيــث يكمــل التصميــم واللــون بعضهــا البعــض .تــم خياطــة أجــزاء التطريــز يدويًــا
عــى مــادة حريريــة تــرز ألــوان خيــوط التطريــز نفســه.
يعــرض “كنــز أريحــا” اللوحــات الســت العموديــة للثــوب التــي تشــكل الرتتيــب الشــبيك واملربعــات املركزيــة
األربعــة املزينــة بقطــع نقديــة فضيــة مــن ماريــا ترييــزا لعــام  ،1780وتُســتخدم عــاد ًة يف غطــاء الــرأس
ـرت الخياطــة املتقاطعــة باســتخدام خيــط قطنــي فرنــي  DMCعــى مــادة
الفلســطيني التقليــدي .عـ ّ
بوليســر ســوداء ،وتركــت عــن قصــد الــدرزات الصفــراء والخــراء املتناوبــة عــى حــواف أربعــة مــن األلــواح
الســت لتمثيــل الخياطــة املســطحة التــي تقــوم بهــا النســاء الفلســطينيات يدويًــا لربــط لوحــن م ًعــا وإخفــاء
الغــرز.

الغروب ،قامش112 110 ،سم2015 ،
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غيتا بيك سفينسن
ورســامة ومصممــة جرافيــك ونحاتــة .ولــدت بيــك عــام  1961ونشــأت يف أهــوار هوجــر،
فنانــة دمناركيــة
ّ
وهــي بلــدة مســتنقعية صغــرة يف الزاويــة الجنوبيــة الغربيــة مــن الدمنــارك .هــي أيضً ــا معلمــة ومدربــة يف
الفنــون البرصيــة واملوســيقى وســيلتها التعبرييــة األساســية الرســم ،لكنهــا تعمــل أيضً ــا يف الرســومات
والســراميك والربونــز .وبــرف النظــر عــن نــوع الفــن الــذي تعمــل بــه ،فــإن الخطــوط البســيطة والضــوء الرائــع
والتفاعــل بــن األلــوان الداكنــة والفاتحــة ســات أساســية يف فنهــا.
يعنــي اختيــار غيتــا لأللــوان واســتخدام املتناقضــات والبنيــة املتناغمــة أن املشــاهد يــدرك وجــود عالقــة
متبادلــة بــن الضــوء والظــام يف الفــن أو الحيــاة .باســتخدام الفرشــاة وامللعقــة ،تشــق غيتــا طريقهــا لتنتــج
تعابــر بســيطة كاألهــوار التــي تحتــوي عــى مقــدار مــن الضــوء والهــواء كاألرض املفتوحــة التــي تحيــط بهــا.
ورمبــا تظهــر عقصــة واحــدة قــد تتحــول إىل قطيــع أغنــام أو بقــرة أو قصبــة تتحــرك يف مهــب الريــح .الخطــوط
البســيطة واألضــواء املذهلــة لألهــوار هــي نقطــة انطــاق إبــداع غيتــا .وبــرف النظــر عــن النــوع الفنــي الــذي
تتعامــل معــه (الرســم واللوحــات والســراميك والربونــز) فإنهــا يف نتاجهــا تعــر عــن البســاطة املوســيقية يف
األعــال.
عرضــت غيتــا يف الداخــل والخــارج منــذ عــام  1993وأدت مهــام تزيــن للمعهــد الوطنــي للصحــة العامــة يف
كوبنهاغــن وكليــة مومــارك لألعــال يف ألــس وغريهــا.
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فالدميري فائق متاري
فالدميــر فائــق متــاري فنــان تشــكييل ومصمــم ومخرتع فلســطيني .ولد فالدميري يف القــدس عام ،1942
ونشــأ يف كنــف عائلــة مولعــة بالثقافــة والفنــون؛ أختــه الكــرى تانيــا مؤلفــة موســيقية ومغنيــة ســوبرانو
كالســيكية ،والصغــرى فــرا فنانــة ومؤرخــة للفــن اإلســامي .أنهــى متــاري تعليمــه االبتــدايئ والثانــوي يف
مدرســة الفرنــدز يف رام اللــه قبــل أن ينتقــل إىل لبنــان لدراســة الفيزيــاء والفنــون يف الجامعــة األمريكيــة
يف بــروت عــام  .1963بعــد تخرجــه ،ســافر فالدميــر إىل بريطانيــا ليلتحــق بأكادمييــة ســانت مارتــن يف لنــدن
متخصصــا يف الخــط العــريب ،ليمــي بعدهــا عا ًمــا آخــر يف أمــركا يف مركــز كويكــر للدراســة
ليــدرس الفنــون
ً
والتأمــل يف مدرســة بينــدل هيــل يف فيالدلفيــا ،بنســلفانيا ،قبــل أن يعــود ليســتقر يف لبنــان عــام .1967
ش ـكّلت مدينــة بــروت الحيويــة الفن ـاّن الفلســطيني الشــاب ،فعمــل هنــاك كمعلّــم للفــن ود ّرس أطفــال
الالجئــن الفلســطينيني يف مــدارس األونــروا وتصميــم ورســم كتــب تعليميــة ورســومات وملصقــات
سياســية أبرزهــا تصميمــه الشــعار الرســمي للجبهــة الشــعبية لتحريــر فلســطني .كــا ســاهم فالدميــر أيضً ــا
يف تصويــر أفــام وثائقيــة عــن محنــة الالجئــن الفلســطينيني ،وتعــاون مــع الفنانــة التشــكيلية األردنيــة منــى
الســعودي يف إنتــاج كتــاب يحــوي رســومات ومقابــات مــع أطفــال الالجئــن .يف عــام  ،1970غــادر فالدميــر
ـتغل بالرســم والتصميــم الجرافيــي واالخــراع
بــروت متوجه ـاً إىل طوكيــو وهنــاك عــاش وتابــع شــغفه مشـ ً
حتــى آخــر حياتــه.
اهتــام متــاري بالخــط العــريب قــاده إىل دراســته التيبوغرافيــا العربيــة ،وتجــى ذلــك يف اخرتاعــه لخــط
“القــدس”؛ حــل ريــادي ملشــاكل اعتــاد الخــط العريب يف الطباعــة االلكرتونية .كان افتتــان فالدميري بطبيعة
فلســطني وأشــعة شمســها الصافيــة وهوائهــا غــر امللــوث وواقعهــا البــري املكثِّــف للفضــاء واللــون هــو
مــا ألهمــه إليجــاد حــل ملشــكلة التعبــر عــن تلــك املتانــة املكانيــة الغنيــة ومتكــن الفنانــن واملصممــن مــن
رســم أشــكال كرويــة وإســقاطات محوريــة ،فكانــت النتيجــة اخرتاعــه ألداة رســم ثالثيــة األبعــاد ( )3DDعــام
1982؛ مــروع بــدأه عــام  1964يف القــدس قبــل أن يضيــع منوذجــه األول بعدمــا قصــف صــاروخ إرسائيــي
منزلــه هنــاك.
أثّــرت فلســطني مبناظرهــا الطبيعيــة وثقافاتهــا االجتامعيــة والدينيــة عــى فالدميــر بشــكل كبــر ،وكذلــك
عــى فكــره وعملــه :الحيــاة الكنســية والثقافــة اإلســامية والقوميــة الفلســطينية والعربيــة وكذلــك العــرب
الذيــن درســوا يف أوروبــا وتبنــوا قيــم حداثتهــا .كانــت صدمــة احتــال فلســطني مــا ألهــم فالدميــر ليجــد
ـول للعديــد مــن املشــاكل التــي طرحهــا ذلــك الواقــع الجديــد والقـ ٍ
ـاس .وضــع فالدميــر أفــكاره يف لوحاتــه
حلـ ً
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مســتخد ًما األلــوان املائيــة واألكريليــك بشــكل أســايس ،لوحــات اســتلهم الكثــر منهــا من طبيعة فلســطني:
الحجــارة واملــاء والضــوء ،فكانــت النتيحــة لغــة برصيــة أخــذت مــن التقاليــد لتقــرب مــن املســتقبل.
متاري تويف عام  ،2017طوكيو ،اليابان
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ماري توما
مــاري تومــا فنانــة وأســتاذة فنــون فلســطينية أمريكيــة ولــدت يف أوكالنــد بكاليفورنيــا عــام  .1961تطــور
اهتــام مــاري تومــا بالفــن يف وقــت مبكــر عندمــا علمتهــا والدتهــا التطريــز يف ســن مبكــرة ،مــا دفعهــا إىل
الحصــول عــى تدريــب يف تصميــم املنســوجات كمتدربــة يف قاعــة الفنــون الجميلــة يف قريــة كرداســة يف
مــر .أدّى اهتــام تومــا بتصميــم املنســوجات إىل حصولهــا عــى درجــة البكالوريــوس يف تصميــم األزيــاء
واملنســوجات مــن جامعــة كاليفورنيــا يف ديفيــس ،قبــل أن تــدرس تصميــم األزيــاء النســائية يف معهــد
األزيــاء للتكنولوجيــا يف نيويــورك ثــم تتجــه إىل الدراســات الفنيــة لتنــال درجــة املاجســتري يف الفنــون املرئيــة
مــن جامعــة أريزونــا يف توكســون عــام .1994
تشــتهر أعــال تومــا الفنيــة برتكيباتهــا الجذابــة واملتســامية ،وتتعامــل مــع مواضيــع الوقــت واملــرأة واألنوثــة
ومكانــة الفرديــة داخــل املجموعــة والهويــة والخســارة .يف انتقالهــا مــن الشــخيص إىل الســيايس ،تفضــل
ـدل مــن الكبــرة ليســاعدها ذلــك يف إيصــال تجاربهــا الشــخصية .مــن جهــة
مــاري االنهــاك باألفــكار الصغــرة بـ ً
مامرســتها الفنيــة ،تتعامــل تومــا مــع الواقــع املــادي لجســدها والظــروف االجتامعيــة والسياســية لفلســطني
الحديثــة ،فتضــع يف أعاملهــا إدراكًا فرديًــا للمــرأة ضمــن األطــر النقديــة املعــارصة.
تعمــل تومــا يف أعاملهــا باســتخدام مجموعــة متنوعــة مــن املــواد النســيجية ،وتســتخدم املنســوجات
وأشــكال املالبــس كاســتعارات بينــا تســتخدم يف نفــس الوقــت األشــياء املوجــودة أو البيئــات املحــددة
إلثــارة مشــاعر معينــة مــن الفقــد والذاكــرة ،وهــو مزيــج ميــزج بــن حــدود الوهــم والواقــع .ومــن خــال إنشــاء
العديــد مــن األشــياء أو الهيــاكل القامئــة عــى النســيج والتــي اصلحــت بنســيج شــفاف يشــبه الجلــد ،تراكــب
تومــا عــوامل لتلمــح إىل الخســارة ومــي الوقــت ،ويف اآلن ذاتــه ،إىل الطبيعــة التحويليــة للهويــة البرشيــة،
حيــث يُعامــل الجســد كمســاحة عاطفيــة.
ُعرضــت أعــال تومــا يف بينــايل تشــونغ جــو الــدويل للحــرف اليدويــة ويف املركــز الجنــويب الرشقــي
للفــن املعــارص ،ومتحــف كروكــر للفنــون ومتحــف املحطــة ،ومتحــف جامعــة بريزيــت ،ومعــرض مــارويك يف
هريوشــيام وغريهــا .ويف عــام  ،1997بــدأت بتدريــس الفــن يف جامعــة نــورث كارولينــا يف شــارلوت ،وهنــاك
تعيــش وتعمــل كأســتاذة مشــاركة ورئيســة برنامــج األنســجة.
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جائزة الفنان إسامعيل شموط للفن التشكييل

معتز حجري ،إىل أين؟ ،أكريليك عىل قامش 70x95 ،سم2019 ،

بشار خلف ،الرقابة الذاتية؟ ،أكريليك عىل قامش 117.5x128 ،سم2015 ,
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جائزة كرمية عبود للتصوير الفوتوغرايف

محمود أبو طري ،حنان  /قوة 60x40 ،سم2019 ،

يوسف ابو سعيد2020،
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