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يعــد الراحــل اســماعيل شــّموط ، ابــن مدينــة اللــد ومخيمــات اللجــوء واملنــايف، مــن ابــرز رواد الحركــة الفنيــة الفلســطينية 
ــة عــن همــوم الشــعب الفلســطيني  ــداد مســيرته الفني ــان شــّموط ىلع امت ــر الفن ــة. وقــد عّب ومؤسســي اطرهــا التنظيمي
وذاكرتــه ومســيرته النضاليــة وامتــاز الفنــان الراحــل بريشــة حساســة مبدعــة وبمنظومــة الــوان ومضاميــن تعبــر عــن املحطــات 
ــة النهــوض والتغلــب ىلع الفاجعــات  ــذ النكبــة وحتــى مرحل التاريخيــة املختلفــة التــي مــر بهــا الشــعب الفلســطيني من
املتالحقــة و بمبــادرة مــن كليــة دار الكلمــة الجامعيــة للفنــون والثقافــة تأسســت جائــزة اســماعيل شــّموط للفــن التشــكيلي 
يف العــام 2014 يف فلســطين تكريًمــا للفنــان الراحــل اســماعيل شــّموط، ولتشــجيع ابداعات الفنانــات والفنانين الفلســطينيين 

الشــباب واالحتفــال بهــم ودعــم مســيرتهم االبداعيــة.
حملــت جائــزة اســماعيل شــموط للعــام 2020 ويف دورتهــا السادســة عنــوان »فلســطين الجميلــة« . ولعلهــا كانــت رغبــة مــن 
ــة االفنــان الراحــل  بالعــودة الــى املاضــي والحنيــن إلــى تلــك الصــورة الجميلــة لفلســطين التــي انعكســت يف اعمــال  عائل

الكثيــر مــن الفنانيــن الفلســطينيين األوائــل ومنهــم الراحــل اســماعيل شــموط . 
وصلــت املســابقة هــذا العــام 87 مشــاركة مــن فنانيــن وفنانــات شــباب مــن مختلــف مــدن وقــرى فلســطين واملهجــر وقــد 
عبــروا بريشــتهم عــن كل مــا يرونــه جميــال يف فلســطين مســتخدمين العديــد مــن الرمــوز واالســتعارات البصريــة التقليديــة 
بمجملهــا للتعبيــر عــن افكارهــم.  وبالرغــم مــن تركيــز ثيمــة املســابقة ىلع »جمــال فلســطين« اال ان أغلــب االعمــال دمجــت 
بداخلهــا جانبــا مــن جوانــب املعانــاة التــي يعيشــها شــعبنا يف ظــل االحتــالل وكأنهــا تصريــح واضــح بــأن جمــال فلســطين 
مجبــول بتلــك االنتهــاكات التــي يزرعهــا ويرســخها االحتــالل يف لــب وجداننــا وتنتقــل يف وعينــا الجمعــي جيــال بعــد جيــل. 
 تأهلــت للمرحلــة النهائيــة  13 مشــاركة حيــث تــم احضــار األعمــال الفنيــة للمشــاركين ومنهــم 5 مــن غــزة ، 3 مــن الخليــل و 2 
مــن الداخــل املحتــل و 2 مــن األردن و1 مــن نابلــس للمشــاركة بمعــرض الجائــزة يف مبنــى كليــة دار الكلمــة الجامعيــة للثقافــة 
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والفنــون يف بيــت لحــم خــالل شــهر تشــرين األول 2020 وتــم االعــالن عــن اســماء الفائزيــن بالجوائــز الثــالث للمســابقة يف 
حفــل خــاص حضــره معالــي وزيــر الثقافــة الفلســطيني وكانــت الجوائــز مــن نصيــب: 

الجائزة الثانية : راني شرباتي من الخليل  عن عمله »فلسطين الحبيبة »
الجائزة الثالثة: فواز صالح  من غزة عن عمله  »تاريخ يأبى النسيان »

الجائزة الرابعة : عروبة قاسم  من األردن عن عملها »وطن يف جسد« 
وقــد اوصــت لجنــة تحكيــم املســابقة بحجــب الجائــزة األولــى لهــذا العام راغبــة بإيصــال رســالة للفنانيــن بضــرورة تطويراالعمال 

الفنيــة والعمــل ىلع تحســين جودة النصــوص املرافقــة لالعمال.  

منسقة الجائزة 
غادة األعرج 

الجائزة الرابعةالجائزة الثالثةالجائزة الثانية
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شادي طوافرة 
تعتمد االعمال الثالث املقدمة تقنية اكريليك ىلع قماش

وهــي مــن ضمــن  مجموعتــي الجديــدة  البحــث عــن عصفــوري وهــي  تتكــون 
ــا  ــدت عصفوره ــطينية فق ــاة  فلس ــول فت ــا ح ــز فكرته ــال ترتك ــن ٦ اعم م
ــس  ــي تنعك ــة الت ــطينية الخالب ــة الفلس ــه يف الطبيع ــث عن ــت تبح وخرج

ــوان الباهيــة يف اللوحــات. مــن خــالل األل

قرية املغار
مواليد 1٩85
شهادة فنون

تصميم ودعاية
كلية حيفا
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حجم العملالبحث عن عصفوري
80x110 لكل لوحة الخامة : اكريلك ىلع كانفس
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ياسر رائد
ــص عثمان دحالن ــك القص ــطينية تحي ــرأة فلس ــد ام ــك تجس ــوان االكريل ــة بأل ــة فني لوح

ــط ــرة والخي باالب
لجداتنا سر عجيب كأنه حجاب إلّهي وحرُز محّرُز...

يحيرني اطمئنانهّن كأنما لديهّن حل اللغز والدهُر يلغُز...
ترى امرأة يف كفها وجبينها من الشعر والتاريخ نص مرّمُز...

يظنون تحت الثوب منها عساكرا بأفتك انواع السالح ستبرز...
فسلم ىلع جيش الدفاع فأنه يهدده شال و ثوب مطرز...

اللوحة مستوحاه من فصاحة شعراء بالدي  الشاعر ) تميم البرغوثي(
ــر كل خيــط يرســم رمــزا  ــه بخيــوط حري تحيــك جدتــي ماضــي شــعب بأكمل
ــا  ــة حضارتن ــي أصال ــروي جدت ــطيني، ت ــا الفلس ــق  تراثن ــن عب ــه ع ــر في يعب
بعــروق مطــرزة و ورود ســاحرة وأشــكال هندســية مبهــرة بدقتهــا وجمالها  كل 
ذلــك ترســمه بخيطهــا الحريــري ىلع الثــوب الفلســطيني لتــروي بــه تاريخــا 
وقصصــا لتراثنــا الفلســطيني األصيــل بجمالــه وعروبتــه وعاداتــه وتقاليــده .

 

خان يونس - قطاع غزة
مواليد 1٩85

بكالوريوس فنون جميلة
جامعة االقصى
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حكايات تحيكها جدتي

٦0x80 حجم العمل
الخامة : اكريلك ىلع كانفس
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مسّلم عبد الكريم 
املغــزل عمــل فنــي ســريالي، زيــت ىلع قمــاش،  يصــور العمــل ثالثــة أخــوات، محمد البدارين

يرتديــن ثيــاب الجنــوب الفلســطيني التقليــدي ، الــذي ُيظهر التبايــن امللموس 
ــرى يف  ــت الكب ــوم االخ ــن. تق ــى مالمحه ــة إل ــوات، باإلضاف ــار االخ يف اعم
املنتصــف بغــزل كومــة مــن الصــوف املتناثــر، وىلع جانبيهــا اختاهــا يطويــن 
ويصففــن خيــوط الصــوف املغزولــة، لكــن عندمــا ننظــر لألســفل قليــال  نــرى 

أن ذلــك الصــوف هــو الشــقيق املبعثــر لتلــك االخــوات. 

السموع - الخليل
مواليد 1٩8٦
شهادة فنون

جامعة بوليتكنك - فلسطين
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املغزل

80x85 حجم العمل
الخامة : زيت ىلع قماش
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فريدة ابراهيم 
ــة محمود البلبيسي ــوالج  منقول ــة الك ــي بتقني ــاج فن ــي نت ــطين ه ــن فلس ــرأة م ــة ام »لوح

ــرأة  ــة دور امل ــف اللوح ــد . تص ــل رع ــطيني خلي ــور الفلس ــورة للمص ــن ص ع
الفلســطينية يف بلدهــا واللوحــة هــده واحــدة مــن سلســلة لوحــات تحاكــي 
الحيــاة اليوميــة ودورهــا ىلع مــدى قــرن مــن الزمــن يف صنــع جيــل قــادر 
ــر  ــروف القه ــم ظ ــطين رغ ــا فلس ــة يف بلدن ــالة عظيم ــؤدي رس ىلع أن ي
واالحتــالل ، املــرأة الفلســطينية هــي مثــال للنســاء يف كافــة دول العالــم 
ىلع الرغــم مــن االجحــاف يف حقهــا وتهميــش دورهــا وهــي التــي دفعــت 
بنفســها ثمنــا للحريــة وأبنائهــا وأعزائهــا لهــذا الوطــن وكانــت نموذجــا مــن 
ــة  ــد تربي ــم يقتصــر دورهــا بالوقــوف عن ــة ، ل ــدة يف التضحي النمــاذج الفري
االبنــاء بــل كانــت ويف حــاالت كثيــرة املربيــة واملعيلــة يف كثيــر مــن االســر 
الفلســطينية ..ان للمــرأة الفلســطينية قــدرة مميــزة ىلع الحفــاظ ىلع 
ــث ابتدعــت اســاليب مختلفــة يمكــن ذكرهــا يف  ــة الفلســطينية حي الهوي
هــذا الســياق كالذاكــرة والحكايــة والتاريــخ الشــفوي والتعبيــر بالفــن كالغنــاء 
والحياكــة والتطريــز الفلســطيني »تجــد االم الفلســطينية منهمكــة يف 
ــة نقــل الذاكــرة وزراعــة االيمــان بحــق العــودة والحريــة لــدى ابنائهــا  محاول
..علهــم يســتطيعون انصــاف دور املــرأة واالحاطــة بحضورها وافــاق تطلعاتها 

النابعــة مــن مــاض يعتــز بــه كل مــن امــن بفلســطين الوطــن والقضيــة .

رفح - قطاع غزة
مواليد 1٩٩3

دبلوم متوسط
فنون وحرف يدوية

الكلية الجامعية
للعلوم التطبيقية
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امرأة من فلسطين

75x105 حجم العمل
الخامة : كوالج ورق جرائد ىلع خشب
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راني أمجد عبد 
الوطــن عبــارة عــن تفاصيــل ليســت مجــردة تنعكــس ىلع حواســنا، فمالمــح السالم الشرباتي 

ــور نحــو فلســطين  ــا ليســت إال جســرً ا للعب ــدوا ىلع وجوهن ــي تب ــه الت التي
ــارة  ــه خس ــًدا بأن ــه جي ــا ندرك ــف م ــع خل ــي تق ــاك، والت ــكننا هن ــي تس الت
عظمــى، يف عالــم ممتلــئ باأللــوان ونحــن لســنا إال ظــالل متحركــة يف كل 
شــيء إال الخــوف، فلســطين هــي رغبــة العيــش بغــض النظــر عــن وجوهنــا 
املترهلــة وراء الحواجــز وجــدران الفصــل و املعابــر، هــي إرادة متكاملــة للحيــاة 
يف قتامــة مؤقتــة ببســاطة هــي ألــوان شــاحبة، تضــيء رويــًدا رويــًدا لترســم 

االف اشــجار الزيتــون و عامًلــا بــال جــدران و حواجــز.
ــن  ــر م ــأن حج ــة ىلع االدراك ب ــماء دالل ــى الس ــة ال ــل الجبلي ــداد السناس امت
ــوط زوالهــا  ــه و مرب ــع هــي مؤقت ــي ســقف الســماء  و اشــارة املن ــا يبن أرضن

ــون . ــجرة الزيت ــل بش ــه يف العم ــز ل ــذي يرم ــطيني ال ــل الفلس باألم
تم اقتباس االسم و فكرة العمل الفني من قصيدة للشاعر ابو سلمى:

 فلسطيُن الحبيبُة كيف أحيا بعيدًا عن سهولِك والهضاِب
باٍت ويف اآلفاِق آثاُر الخضاب فوُح ُمخضَّ  تناديني السُّ

ويسأُلني الّرفاُق أال لقاٌء وهل من عودٍة بعد الغياِب
غدًا سنعوُد واألجياُل تصغي إلى وقِع الُخطا عند اإلياِب

الخليل
مواليد 1٩٩8

بكالوريوس فنون جميلة
جامعة القدس
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 فلسطيُن الحبيبُة
130x200 حجم العمل الخامة : زيت ىلع قماش
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فواز محمد
هذا اللوحة الفنية تمثل الطبيعة الفلسطينية الجميلة املختلفة .صالح صالح

ــى مخيمــات اللجــوء لكــن  ــراه ال تحاكــي هجــرة الشــعب الفلســطيني مــن ق
اضــاءة الشــمس ىلع البيــوت القديمــة التــي تحــن الــى أهلهــا األصلييــن مــا 
ــون  ــجار الزيت ــت أش ــة تعاطف ــودة. ويف اللوح ــى الع ــو ال ــاطعة ترن ــت س زال
ــخ يأبــى  واشــجار فلســطين مــع الفلســطينيين فنســجت مــن ســيقانها تاري
النســيان: نكبــة فلســطين عــام 1٩48. لكــن ال بــد للطيــور أن تعــود ألعشاشــها.

قطاع غزة
مواليد 1٩٩1

بكالوريوس تربية
الجامعة االسالمية
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تاريخ يأبى النسيان

٩0x120 حجم العمل
الخامة : زيت ىلع قماش
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وفاء محمد
اسم العمل : فلسطين الجميلةمحمود العثامنه

الخامة : اكريلك ىلع كانفس 

ــال  ــل الجم ــث تمث ــتى أنواعه.حي ــطين بش ــال يف فلس ــل الجم ــح العم يوض
ــاس يف  ــا األس ــب و هم ــى جن ــا إل ــرأة جنب ــل و امل ــود الرج ــي بوج االجتماع
بنــاء املجتمــع و الدولــة .كمــا يظهــر الجمالــي الطبيعــي لفلســطين بأجوائهــا 
املعتدلــة و بزرقــة بحرهــا .أيضــا الجمــال الثقــايف متمثــال بالجامعــات و 
ــي  ــي الفن ــب يف عمل ــي نصي ــى جامعت ــة األقص ــد كان لجامع ــد فق املعاه
متمثــال ببوابــة الجامعــة و شــعارها جنبــا إلــى بوابــة املجلــس التشــريعي و 
التــي تظهــر أيضــا اننــا شــعب مثقــف و لنــا طابعــا يميزنــا عــن بقيــة الشــعوب 
بمــا لدينــا مــن صناعــات و مهــن و منتجــات متمثلــة يف التطريــز و الخــزف و 

عنــب الخليــل و برتقــال يافــا و ســنابل غــزة . قطاع غزة
مواليد 1٩8٩

بكالوريوس تربية فنية
جامعة االقصى
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حجم العمل 70x120فلسطين الجميلة الخامة : اكريلك ىلع كانفس
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أسيل »محمد يحيى« 
تتحدث لوحتي »انتزاع فلسطين« عطا فنون

ــو  ــزاع واغتصــاب جــزء تل عــن مــا يحــدث االن بصفقــة القــرن حيــث يتــم انت
االخــر مــن فلســطين. يف اللوحــة مثلــُت فلســطين بزهــرة شــقائق النعمــان 
التــي ترمــز الــى الجمــال والحــب والشــهداء والتضحيــة  وقــد قمــت بلوحتــي 
بانتــزاع جــزء تلــو االخــر مــن الزهــرة كمــا فعــل االحتــالل باراضــي فلســطين .

الخليل
مواليد 2001

طالبة تصميم جرافيكي
جامعة بوليتكنك - فلسطين
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انتزاع  فلسطين

100x100 حجم العمل
الخامة : اكريلك ىلع كانفس
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رامــا   عــمــاد 
عملي بعنوان إلى هناك توفــيــق   الفـرخ

الخامة : اكريلك ىلع كانفس 
سنة العمل 201٩ والعمل لم يعرض حتى االن 

يف محاولــة البحــث عــن معنــى الوطــن ومعنــى فلســطين صورتهــا بالفتــاة 
الجميلــة مكتملــة املالمــح يف ســن الشــباب وحاولــت التعبيــر عــن الهجــرة و 
البحــث عــن وطــن بديــل مجهــول ومشــوه .. وغيــر مكتمــل ولــن نكتمــل فيــه 

نحن نعيش يف تشتت وتشوه بعيدا عن وطننا 
العــودة الــى الوطــن هــو محــور مــن محــاور لوحتــي لهــذا اســميتها الــى هنــاك 

... الــى الوطــن 

عمان - االردن
مواليد 1٩٩7

بكالوريوس فيزياء
دبلوم فنون
وزارة الثقافة
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إلى هناك 

٩0x٦0 حجم العمل
الخامة : اكريلك ىلع كانفس



24فلسطين الجميلة - الدورة السادسة - ٢٠٢٠

االء هيثم محمود 
شيخ يوسف

شجرة زيتون مرسومه بطباشير زيتيه )النص باللغة العامية( 
لهــذه الشــجره قصــه شــخصيه بالنســبه الــي وقيمــه معنويــه اكثــر مــن كونهــا شــجره 
زيتــون او رمــز مــن رمــوز الصمــود ، كانســانه عايشــة تحــت احتــالل كانــت هالشــجره نافــذه 
بتعكــس جمــال فلســطين كمــان ، والحياه الحلوه يف فلســطين ، شــجره زرعتها ســتي مع 
ســتها بطفولتهــا قبــل االحتــالل وكبــرت معهــا ، ماتت ســتها وجينــا احفاد لســتي وكبرنا 
عحــب ســتي للشــجره وقصصهــا مــع ســتها ، كيــف هالشــجره عاشــت بفلســطين قبــل 
وبعــد االحتــالل وضلــت صامــده شــاهده ىلع اجيــال وكثيــر احــداث ، كيــف ســتي قــدرت 
تخلينــي احــب االرض واحــب الحيــاه بفلســطين واهتــم بالشــجره بــس مــن قصصهــا عــن 
ســتها هــي ، وســتي ماتــت وصــرت اشــوفها بالشــجره ، ورح اكبــر ورح احكــي للجيــل القادم 
عــن قصصــي مــع ســتي والشــجره وســتها وهيــك رح تصيــر سلســلة حكايــات حلــوه ، عــن 
حــب عيلــه حــب ارض وحــب الحيــاه بفلســطين . موضــوع الحيــاه الحلــوه يف فلســطين 
ــه ، واالرض  ــه العيل ــن وشــفت ، ان ــي هي ــو بحيات ــالل فكــرت شــو الحل ــي تحــت احت كون
والزيتــون وقصــص اجــدادي هــي الــي بتخلــي حياتــي حلــوه ، وقــررت اجمعها كلهــا بهذه 
الشــجره ، الــي بتعامــل معهــا ىلع انهــا بورتريــه لســتي وللقصــص ولــكل اشــي ، والــي 
شــجعني انــي شــفت بلوحــة الفنــان اســماعيل شــموط الــى ايــن ، يف شــجره بالخلفيــه 
ناشــفه وتعبانــه كثيــر ، جذبتنــي كثيــر واخذتنــي ملكان شــخصي ، ليش الشــجره ناشــفه 
، ميتــه هيــك ، وحســيت انــه بهــذه اللوحــه فــش امــل حتى الشــجره خــرت قواهــا ، وقررت 
احــاول اوخــذ شــيئ مــن لوحاتــه امشــي ىلع نهجــه لكــن بنفــس الوقت برتبــط معي بشــكل شــخصي ، واختــرت تكون 
الشــجره الــي رســمتها هــي شــجرة ســتي وشــجرة اســماعيل شــموط بنفــس الوقــت ، رجعــت عاشــت وصمــدت وبتحكــي 

عــن تاريــخ ، وقصــص وصمــود وحيــاة حلــوه بفلســطين وجمــال فلســطين 

طيبة املثلث
مواليد 1٩٩7

بكلوريس تربية وفن
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بدون عنوان 

150x1٩0 حجم العمل
الخامة : طباشير زيتية

ىلع قماش
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تيماء  عاطف 
العائلة الفلسطينية محمد  سالمة 

األسرة هي مجتمع بحد ذاته ... لذلك ينبع العمل من هذا املنطلق 
كل تفاصيــل العائلــة هــي قضيــة بحــد ذاتهــا مــن اإليقــاع يف التعامــل مــع 

بعضهــم البعــض ســيرا حتــى تفاصيــل الــزي الفلســطيني و رمــوزه 
عملــت ىلع هــذه اللوحــة بأســلوب جديــد أطرحــه مــن خاللكــم و هــو نحــت 

ريليــف للشــخصيات مضــاف إليــه التصويــر و الطباعــة و التصميــم و النســيج 
ملــاذا قمــت بنحــت الشــخصية؟ حتــى يتفاعــل املتلقــي مــع اللوحــة ويتحاور 

معهــا ويســتطيع أن يلمــس العمــل الفني 
ميــزة لوحتــي انهــا تحمــل موضــوع يمــس جميــع أطــراف العالــم مضــاف إليــه 
ــن و  ــا املكفوفي ــن أن يتذوقه ــي يمك ــم أن لوحت ــطيني  و األه ــز الفلس الرم

ذلــك عــن طريــق اللمــس.
بهــذا تكــون قــد ملســت جميــع أفــراد املجتمــع صغــار كانــوا أو كبــار أو أصحاب 

االحتياجــات الخاصة .
قطاع غزة

مواليد 1٩٩7
بكالوريوس تربية فنية

جامعة االقصى
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العائلة الفلسطينية 

٦0x80 حجم العمل
الخامة : نحت ريليف
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رمز جمال عبد 
كانفاس-الوان اكريلك-اضاءة املعطي قدومي

الية اللوحة: 
اللوحــة عبــارة عــن مصبــاح ويف أســفل اللوحــة زر يضــيء ىلع شــكل مفتــاح 

العــودة عنــد الضغــط عليــه .
“ســنبيت ليلــة وســنعود غــدا” هــذه جملــة جــدي عندمــا كنــا نجلــس معــه 

ىلع ضــوء القنديــل يف كل ليلــة .
القنديــل هنــا هــو  عبــارة عــن ذكريــات عائلــة فلســطينية ممزوجــة بعبــق 
التاريــخ واملعانــاة، والضــوء املنبعــث مــن املصبــاح هــو االمــل فاملشــاهد هنــا 

هــو مصــدر االمــل يف اللوحــة.

نابلس
مواليد 1٩٩4

بكالوريوس تصميم جرافيكي
جامعة النجاح الوطنية
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سنبيت ليلة وسنعود غدا

٦0x٩0 حجم العمال
الخامة : اكريلك ىلع كانفس مع إضاءة
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عروبة  محمد
 العمــل الفنــي )وطــن يف جســد( تــم إنتاجــه يف 2020/2/28. يتمحــور جاسر  قاسم

ــن  ــوان العمــل م ــاس عن ــم أقتب ــة. ت حــول األســرة الفلســطينية بصــورة عام
ــش. األشــكال اإلنســانية  ــود دروي ــك( للشــاعر محم ــوت أخــر وأحب ــدة )م قصي
ــة األشــخاص  ــاب هوي ــل غي يف العمــل الفنــي ال تحمــل أي مالمــح أو تفاصي
ــز األم يف  ــع الفلســطينين. تتمرك ــة ليشــمل جمي ــي لالنتقــال مــن العائل يأت
ــد ىلع  ــخ والصام ــجرة الراس ــذر الش ــا ج ــفل كأنه ــن األس ــل م ــف العم منتص
األرض. تحتضــن داخــل كتلتهــا بقيــة األشــكال اإلنســانية مــن الرجــل، املــرأة، 
إلــى الشــاب املناضــل، تلتقــي جميــع األشــكال اإلنســانية ككتلــة واحــدة داللة 
ىلع التماســك، الوحــدة والبقــاء. هيئــة الشــاب أىلع يميــن اللوحــة تجســد 
ارتباطــه مــن جهــة ظهــره بهــذه الكتلــة داللــة ىلع أن الشــهادة أو االعتقــال 
أو أي تصعيــد بحــق شــبابنا املناضــل ال يضعضــع أو يخــل أي جــزء مــن أجــزاء 
الكتلــة الواحــدة. الخــط الــذي يقطــع العمــل الفنــي يف الخلفيــة داللــة ىلع 
الحصــار بشــتى أشــكاله وأنواعــه بــدءًا مــن )الشــيك( وحتــى الحصــار الــذي يتــم 
فرضــه تحــت ذريعــة منظومــة األمــن. يعتمــد العمــل بالدرجــة األســاس ىلع 

األلــوان الترابيــة إشــارة إلــى لــون األرض وترابهــا.

عمان - االردن
مواليد 1٩٩1

بكالوريوس فنون بصرية
الجامعة االردنية

ماجستير فنون تشكيلة
جامعة اليرموك
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وطن يف جسد

٩0x120 حجم العمل
الخامة : اكريلك ىلع كانفس
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لجنة التحكيم
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درســت ســمر غطــاس الفــن يف أكاديميــة الفنــون يف أوكرانيــا, تخرجــت بدرجــة ماجســتير سمر غطاس
بتخصــص جرافيــك ديزاين.

عملت يف عدة مجاالت يف الفن و منذ سنوات  وهي تعمل كمدرسة
 يف جامعة بيت لحم حتى يومنا هذا.

شــاركت باعمالهــا الفنيــة  يف عــدة معــارض, وأقامــت معارضهــا الشــخصية يف فلســطين: 
ــدة  ــات املتح ــا والوالي ــا وبريطاني ــا ,ايطالي ــارج :املاني ــدس ,رام اهلل والخ ــم ,الق ــت لح بي

ــة والنمســا . االمريكي
إن فــن ســمر متميزمــن عــدة نواحــي  كونهــا  مــن الفنانــات الفلســطينيات القالئــل 
اســتطاعت  أن تدمــج مــا بيــن قضيتهــا الفلســطينية ومواضيعهــا االجتماعيــة واالنســانية 
ــرد  ــلوبها املنف ــة بأس ــا الخاص ــة نظره ــن وجه ــها م ــراة وتعكس ــا كام ــالل تجربته ــن خ م

ــز. واملتمي
تســتخدم ســمريف أعمالهــا االلــوان املائيــة بشــكل اساســي ,امــا االن فهــي تقــدم اســلوب 

جديــد باســتخدام التصويــر واملونتــاج ىلع الكومبيوتــر لتعــرض افكارهــا .
ــا  ــال . كم ــرى  بالصلص ــال آخ ــي وأعم ــود الصين ــر األس ــوان الحب ــا بأل ــرض له ــر مع وكان آخ

ــر . ــي املعاص ــن التركيب ــارب يف الف ــت تج خاض
ما يهمها دائما هو ان تصل الى الناس وأن تعرض قضاياهم االنسانية.

ــدان   ــدة دول وبل ــه يف ع ــي  وأن تعرض ــا الفن ــا وإنتاجه ــتمر يف عمله ــى ان تس وتتمن
ــي.  ــى كل متلق ــانية إل ــالتها اإلنس ــل رس لتص

سمر تعتبر أن الحياة جزء مهم من الفن.
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منال محاميد

فنانــة فســطينية ولــدت عــام1٩7٦ يف قريــة معاويــة الفلســطينية يف ام الفحــم وتعيش 
ــن  ــة م ــون الجميل ــتير يف الفن ــهادة املاجس ــت ىلع ش ــا.  حصل ــة حيف ــا يف مدين حالي
ــن  ــة م ــة الفني ــف و واملعالج ــم املتاح ــهادة يف عل ــام 200٦ وش ــا يف الع ــة حيف جامع

جامعــة تــل ابيــب بعدهــا بأربــع ســنوات. 
تعمــل منــال منــذ 1٩٩٦ يف مجــال الفيديــو والرســم والتصويــر التركيبــي وتقــوم بتعليــم 

الفنــون يف االكاديميــة الدوليــة يف رام اهلل. 
ــت  ــا وعرض ــة دلفين ــدى مؤسس ــة ل ــة الفني ــزة االقام ــال بجائ ــازت من ــام 2007 ف يف الع
أعمالهــا ضمــن أكثــر مــن 50 معــرض جماعــي يف لنــدن، شيكاغو،القاهرة،دســلدورف، 

حيفــا، رام اهلل، ام الفحــم واريحــا. 
خــالل العاميــن املاضييــن تعمقــت منــال يف بحثهــا الفنــي الــذي حمــل عنــوان: »اعمــال 
قيــد االنشــاء« والــذي يبحــث يف الهويــة الفلســطينية يف االراضــي املحتلــة عــام 1٩48 
والعالقــة املركبــة للفلســطينين مــع بيئتهــم الطبيعيــة. اســتخدمت منــال الغــزال 
ــا  ــي يختبره ــدة الت ــة املعق ــة التاريخي ــح العالق ــة لتوضي ــتعارة بصري ــطيني  كاس الفلس
فلســطينيو 1٩48. وقــد عرضــت اعمــال متعــددة ضمــن هــذا املشــروع يف رام اهلل ، حيفــا 

و بيــت لحــم 
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عاهد إزحيمان

ــة يف يف  ــون الجميل ــدس. درس الفن ــام 1٩80 يف الق ــد ع ــطيني ول ــري فلس ــان بص فن
ــا وهــو مــن مؤسســي ارت الب –  اكاديميــة الفنــون الجميلــة يف مدينــة فلورنــس ايطالي
القــدس وهــو مختبــر الوســائط املتعــددة االول يف القــدس. وهوايضــا عضــو مجلــس ادارة 
للعديــد مــن املؤسســات الثقافيــة التــي تعنــى بالتنميــة والتمكيــن مــن خــالل الفنــون  
ــول ىلع  ــد اآلن للحص ــعى عاه ــنبلة . ويس ــوش و س ــة الح ــل مؤسس ــطين مث يف فلس

ــا.  ــون مــن جامعــة كولومبي شــهادة يف إدارة الفن
ــو  ــر والرســم والفيدي ــه كالتصوي ــر عــن فن ــن الوســائط للتعبي ــد م يســتخدم عاهــد العدي
ارت. عــاش فتــرة االنتفاضــة الثانيــة محــاوال فهــم تبعاتهــا ىلع الهويــة املقدســية 
باعتبارجميــع القيــود املفروضــة وقــد انعكــس ذلــك ىلع اعمالــه الفنيــة . عرضــت اعمالــه 
ــا وفرنســا.  يف العديــد مــن املعــارض املحليــة والدوليــة يف فلســطين ، االردن، بريطاني

من أعماله: 
»الطــوق«  انتــاج 2017 هــو آخراعمالــه التــي عرضــت يف املتحــف الفلســطيني ويقــوم مــن 
خاللــه بتمثيــل املنظــر البانورامــّي الدقيــق للمســتوطنات اإلســرائيلّية املحيطــة بالقــدس 
مــن الشــمال الــى الجنــوب الشــرقي، »طائــرات ورقيــة« يف العــام 2014 ويعمــل اآلن ىلع 

مشــروع »البحــر امليــت« والــذي بــدأ العمــل بــه اصــال يف العــام 2012 ولــم يكتمــل. 
ــاه  ــه )مي ــزة اليونيســيف االقليميــة لحقــوق األطفــال عــن عمل  فــاز عاهــد ازحيمــان بجائ

ــل  ــذي انتجــه يف يطــا – جنــوب الخلي مناطــق ج( ال
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جوني  انضونيا

ــت  ــش يف بي ــام 1٩85، ويعي ــدس، ع ــد الق ــن موالي ــطيني م ــان فلس ــا فن ــي انضوني جون
لحــم. وقــد تخــرج عــام 2010 مــن الدنمــارك حيــث تخصــص يف الفنــون الجميلــة ثــم عــاد 
إلــى فلســطين. تــم عــرض اعمالــه يف عــدة معــارض يف فلســطين والدنمــارك والســويد 

وكولومبيــا و البوســنة و الواليــات املتحــدة
يركــز جونــي يف أعمالــه ىلع إســتخدام االلــوان الزيتيــة وتتمحــور أعمالــه الحاليــة 
ــك باإلحتــالل وتضخــم حجــم املــدن  ــاط ذل حــول موضــوع التطورالحضــري العصــري، وإرتب

الفلســطينية
ويعمــل يف الوقــت الراهــن محاضــرًا يف كليــة دار الكلمــة يف بيــت لحــم، حيــث يــدرس 

مســاقات الرســم والنحــت وتاريــخ الفــن
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محمد الهواجري

ــة  ــس مجموع ــو مؤس ــو عض ــر 1٩7٦ ، وه ــزة ، يناي ــاع غ ــج يف قط ــم البري ــد يف مخي   ول
ــه باإلقامــة يف   التقــاء للفــن املعاصــر يف قطــاع غــزة.   وحصــل ىلع منحــة ســمحت ل

.Cite International des Arts مدينــة الفنــون الدوليــة يف باريــس
ــا  ــرح القضاي ــه بط ــن اعمال ــر م ــوم يف الكثي ــرة ويق ــة واملعاص ــون الحديث ــم بالفن يهت
االنســانية التــي يســتوحيها مــن الواقــع الفلســطيني وخاصــة واقــع قطــاع غــزة .  يســعى 
إلــى تمثيــل كل مــن الهــروب مــن الواقــع والحقائــق املروعــة ، حيــث يســلط عملــه الفنــي 

الضــوء ىلع واقعــه مــن خــالل تقديمــه بطريقــة ســاخره ومعبــره . 

ــاب  ــروان قص ــان م ــا الفن ــرف عليه ــي أش ــة الت ــة الصيفي ــري يف األكاديمي ــارك الحواج  ش
باشــي. التــي عقــدت  يف مؤسســة خالــد شــومان )دارة الفنــون (عمــان األردن ؛ ويف العــام  

2000حصــل ىلع جائــزة املركــز األول يف املعــرض الختامــي لألكاديميــة الصيفيــة.
ــد مــن املعــارض يف فلســطين وخارجهــا ، وتلقــى  تعــرض أعمــال الحواجــري يف العدي
ــا ، وفرنســا ، وسويســرا  دعــوات للمشــاركة يف معــارض يف اململكــة املتحــدة ، وإيطالي
، والنمســا ، واليابــان ، واألرجنتيــن ، والواليــات املتحــدة األمريكيــة ، ودبــي ، وأبــو ظبــي ، 

ــان وإســبانيا. ــن ، وقطــر.  واألردن ومصــر ولبن والبحري
 كمــا وتعــرض أعمالــه يف مجموعــات مختلفــة بمــا يف ذلــك متحف معهــد العالــم العربي 
ــون دو  ــة كانت ــون ، ومدرس ــة يف دارة الفن ــومان الخاص ــد ش ــة خال ــس ، ومجموع يف باري
فاليــه )ECAV( سويســرا ، ومتحــف كاســوريا للفــن املعاصــر )CAM( يف نابولــي  ، إيطاليــا 
، املتحــف الوطنــي األردنــي ، دار النمــر للفنــون والثقافــة يف لبنــان ، وكذلــك يف بعــض 

املجموعــات الخاصــة بأفــراد يف فلســطين وخارجهــا .
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منــذر جوابــرة فنــان تشــكيلي تجريبــي فلســطيني تستكشــف أعمالــه موضوعــات املقاومــة والتحــول يف حقبــة منذر جوابرة
مــا بعــد عمليــة الســالم. تشــتهر أعمالــه محلًيــا ويف جميــع أنحــاء العالــم العربــي بإبداعهــا وإلهامهــا.

ــات  ــة باالضطراب ــات املتعلق ــن املوضوع ــة م ــه مجموع ــادي يف ذخيرت ــي وامل ــلوبي والتقن ــوع األس ــس التن يعك
ــت. ــرور الوق ــم بم ــا ، وتحوالته ــي ملمثليه ــم األساس ــية ، والفه السياس

أشــهر أعمالــه ، ملثــم »مــا كان ُيعــرف« ، تــم االعتــراف بــه محلًيــا ودولًيــا لتوصيفــه وتغليفــه للتطــورات السياســية 
داخــل الثــورة الفلســطينية يف تجســيدها بعــد أوســلو.

ولــدت جوابــرة يف مخيــم العــروب لالجئيــن عــام 1٩7٦ ويعيــش حالًيــا يف مدينــة بيــت لحــم. يركــز عملــه األخيــر 
ــن  ــا بي ــم إنتاجه ــي ت ــة الت ــة األصلي ــه الفني ــض أعمال ــرة بع ــذ جواب ــن أخ ــاء ، ويتضم ــر والبن ــم التدمي ىلع مفاهي
ــع  ــك القط ــك ، تفكي ــدة. وبذل ــة جدي ــال فني ــا يف أعم ــكيلها ودمجه ــادة تش ــا وإع ــي 1٩٩8 و 2018 ، وقطعه عام
الجديــدة لتعيــد تجميــع املعانــي العاطفيــة والرمزيــة املتعلقــة بمعانيهــا األصليــة وســياقاتها وأوقــات إنتاجهــا. 
ــرة ، فــإن اســتخدام األعمــال الفنيــة الســابقة كمــواد خــام لألعمــال الفنيــة الجديــدة يعمــل ىلع  بالنســبة لجواب

ــد. ــا ومــن خــالل التجري إطــالق العنــان ملصــادر جديــدة للمعنــى والطاقــة اإلبداعيــة عملًي
 »Paris - Cite des Arts« شــارك جوابــرة يف العديــد مــن اإلقامــات الفنيــة طــوال حياتــه املهنيــة بمــا يف ذلــك
ــا يف Villa des Arts يف  ــا مقيًم ــا فناًن ــة. كان أيًض ــيرته الفني ــة يف مس ــول مهم ــة تح ــا نقط ــي يعتبره ، والت
املغــرب و Sadiqa Artspace يف تونــس حيــث طــور تقنيــات فنيــة مختلفــة مــن شــأنها أن تؤثــر ىلع الخيــارات 

الهيكليــة واملاديــة ألعمالــه.
ــرة  ــر عــن املوضوعــات اإلنســانية والسياســية.   شــارك جواب ــة الجســدية كتعبي ــي تستكشــف اســتخدام الطاق ــة الت ــال األدائي ــا شــارك يف األعم كم
ــن  ــاة املعتقلي ــم حي ــي. يســتعرض الفيل ــد أنضون ــد األشــباح« للمخــرج رائ ــا »صي ــم الفلســطيني املشــهور عاملي ــان تجريبــي يف الفيل ــل وفن كممث
الفلســطينيين يف الســجون اإلســرائيلية وتجاربهــم كناجيــن مــن التعذيــب. يعــزو جوابــرة هــذا الــدور إلــى التأثيــر ىلع منهجــه يف التعامــل مــع الوقــت 

والدقــة ومــدى الطاقــة العاطفيــة املســتثمرة يف أعمالــه الالحقــة.
وكان لجوابــرة عــدد مــن املعــارض الفرديــة يف فلســطين وأملانيــا  وفرنســا واملغــرب ولبنــان وتونــس واألردن ، باإلضافــة إلــى مشــاركته يف معــارض 
مشــتركة يف أكثــر مــن 20 دولــة. حصــل ىلع جائــزة بينالــي الفــن اآلســيوي الثامــن عشــر يف بنغــالدش 2018 عــن عملــه ، »ارتفــاع« ، ُتعــرض أعمالــه 
بانتظــام يف الصحافــة الفنيــة يف فلســطين والعالــم العربــي ، وغالًبــا مــا يشــارك يف املبــادرات الفنيــة املحليــة يف مختلــف املــدن الفلســطينية 

وخارجهــا. كمــا يقــوم بتدريــس الفــن يف العديــد مــن الجامعــات الفلســطينية بمــا يف ذلــك جامعــة القــدس وكليــة الخضــوري وغيرهــا.
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