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كلنا للوطن
We are all for 
The Homeland
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ُكّلنا للوطن
جائزة الفنان اسماعيل شموط للفن التشكيلي - الدورة الرابعة

إن ثيمــة الجائــزة والمعــرض لهــذا العــام مســتوحاة مــن رحــم الهــّم الفلســطيني اليومــّي، خاصــة فــي 
الربــع األخيــر مــن عــام 2017، حيــث تجــدد خطــر تقســيم الوطــن وإختزالــه. هــّم الوطــن شــغل أيضــً بــال 
فناننــا الراحــل إســماعيل شــّموط، الــذي نقيــم المعــرض تخليــدا لذكــراه. فخــال أكثــر مــن 50 ســنة مــن 
العطــاء، قــّدم شــّموط أعمــاالً فنيــة جســدت الواقــع الفلســطيني ورســخت الهويــة الوطنيــة وأعطــت 

رؤيــة للمســتقبل، فباتــت منــارة للفنانيــن الشــباب، يســتلهموا منهــا ويســتدلوا إلــى اإلبــداع. 

وكمــا عهدنــا فــي الســنوات الماضيــة، تقــّدم للمســابقة العديــد مــن الفنانــات والفنانيــن مــن كافــة 
أنحــاء الوطــن، وهــم يمثلــون فئــة الشــباب لغايــة عمــر 35 ســنة. كٌل منهــم رســم هويتــه وعبــر عــن 
رؤيتــه عــن الوطــن بأســلوبه الخــاص، فمنهــم مــن رســم بأســلوب ســريالي، وآخــر بأســلوب رمــزي، 
ُهــم أن يعبــروا عــن واقعهــم، ويبحثــوا فــي هويتهــم، ويعكســوا ثباتهــم  أو تعبيــري أو واقعــي. َهمُّ
فــي وطنهــم، ويؤكــدوا علــى صمودهــم فــي مســيرتهم الفنيــة. ولــكٌل منهــم رؤيــة وحلــم وأمــل 
َدهــم حــب  بمســتقبل أفضــل. تعــددت األســاليب واختلفــت الرمــوز، ولكــن َجَمَعهــم موضــوع واحــد وَوحَّ

الوطــن. 

»إن محبــة الوطــن عاطفــة وضعيــة فــي االنســان فــإذا عانقــت الحكمــة هــذه العاطفــة تنقلــب فضيلــة 
ــؤذي بلــده.  ــة قبيحــة تضــر صاحبهــا وت ــى رذيل ــاء والبهــورة تتحــول ال ــة ولكنهــا إذا خاصــرت االدع علوي
ــا  ــب أمن ــم، لنح ــن خموله ــا مدركي ــاء بادن ــب أبن ــارها، ولنح ــا وانكس ــن ذله ــا عالمي ــب بادن إذأ، فلنج

ــد.    مريضــة...”إذن، فلنحــب وطننــا كمــا هــو وإلــى األب

ــا  ــن بعضه ــة ع ــدًا مختلف ــال ج ــت األعم ــه، كان ــاض، وعلي ــخصي فضف ــوع ش ــو موض ــن ه ــة الوط محب
البعــض. وبعــد االنتهــاء مــن مرحلــة اســتقبال طلبــات المشــاركة، تــّم إرســال صــور كافــة األعمــال 
المقدمــة الكترونيــً إلــى لجنــة التحكيــم األولــى التــي ضمــت الفنانــة القديــرة تمــام األكحــل المقيمة 
فــي عمــان، والفنــان فايــز سرســاوي المقيــم فــي غــزة، والفنانــة مــاري تومــا المقيمــة فــي الواليــات 
المتحــدة، والفنــان جونــي أندونيــة المقيــم فــي بيــت لحــم. وهكــذا، تــّم تقييم كافــة األعمــال وتأهلت 
العشــرة أعمــال التــي حصلــت علــى أعلــى نســبة تقييــم إلــى المرحلــة الثانيــة. ثــم ُعِرَضــت األعمــال 
فــي رحــاب دار الكلمــة الجامعيــة، وإجتمعــت لجنــة ثانيــة لتقييــم األعمــال المعروضــة، تكونــت مــن 
الفنــان ســليمان منصــور، الفنانــة رحــاب نــزال، قيمــة المعــارض الرا الخالــدي والفنــان األمريكــي الزائــر 

جــورج الو.
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فــي عامهــا الرابــع، تتخطــى جائــزة الفنــان اســماعيل شــموط للفــن التشــكيلي الحــدود الفلســطينية 
وتحظــى ببعــد دولــّي وذلــك مــن خــال التعــاون مــع جامعــة الفنــون اإلبداعيــة البريطانيــة، التــي يرأســها 
البروفيســور الفنــان الفلســطيني بشــير مخــول، حيــث تــّم تقديــم منحــة دراســية للفائــز/ة بالمرتبــة 
األولــى خــال الفصــل الصيفــي 2018. هــذه المنحــة ســتوفر بعضــً مــن التدريــب الفنــي األكاديمــي 
باإلضافــة إلــى زيــارة معــارض ومتاحــف واإللتقــاء بفنانيــن عالمييــن ممــا ســيعزز مــن التجربــة الفنيــة 
لــدى الفنــان/ة الفائــز/ة ويشــجعه/ا علــى اإلبــداع ويســهل إنخــراط/ه فــي الوســط الفنــي، وقــد يكــون 
األهــم، أن هــذه التجربــة ستســاعد الفائــز/ة أن يخــرج مــن النطــاق المحلــي الــذي يســهل التقوقــع فيــه 

إلــى نطــاق عالمــي أوســع يجــب أن ننفتــح لــه. 

“فلنجــب بادنــا عالميــن ذلهــا وانكســارها”، ولنحافــظ علــى حبنــا للوطــن، وفــي نفــس   
الوقــت، لنتعّلــم ولنعمــل ولنبــدع مــن أجــل النهــوض بوطننــا ومــن أجــل مســتقبل أفضــل.1

فاتن فوزي نسطاس متواسي

قّيمة المعرض

1  جبــران خليــل جبــران، »المجموعــة الكاملــة لمؤلفــات جبــران خليــل جبــران: نصــوص خــارج المجموعــة«، جمــع وتقديــم أنطــوان القــّوال، 
دار الجيــل، بيــروت، 2002، ص 47-46
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Let us forever love our county as it is. Loving the homeland is a highly subjective theme, 
therefore, artistic expressions vary greatly. After completing the submission process, 
scanned photos of all submitted works were electronically sent to the first jury that 
included Tamam Al-Akhal, who resides in Amman; Fayez Sarsawi, in Gaza; Mary Tuma, in 
the United States; and Johny Andonia, of Bethlehem. Thus, all the works were evaluated 
and the top ten were selected and exhibited at Dar al-Kalima University College of Arts 
& Culture in Bethlehem. Then, a second jury was invited to evaluate the exhibited works. 
That jury consisted of Suleiman Mansour, Rehab Nazzal, Lara Khalidi and the visiting 
American artist George Lowe.

Now in its fourth year, the Ismail Shammout Award in Fine Art has gone beyond the 
Palestinian borders and reached an international dimension through collaboration with 
the British University for the Creative Arts (UCA), headed by Palestinian artist Bashir 
Makhoul. UCA offers a scholarship for the first award winner during the 2018 summer 
session. The grant will provide academic, technical and artistic training in addition to 
visiting exhibitions and museums, and meeting with international artists. It will enhance 
the experience of the winning artist, encourage his / her creativity, and facilitate his / her 
involvement in the artistic milieu. Yet perhaps the most important benefit is that this 
grant will assist the young artist to go beyond the local domain, where it may be easier 
to confine oneself, and to circulate in a wider global scope.

“Thus, let us love our country knowing its humiliation and interruption”, and let us 
preserve our love for the homeland, yet, at the same time, let us learn, work and create 
in order to revive and advance our homeland and warrantee a better future.

Faten Nastas Mitwasi
Curator 



7

جائزة اسماعيل شموط للفن التشكيلي 2018

We are all for the Homeland  
Ismail Shammout Award in Fine Art - Fourth Year

The theme of this year’s award and exhibition is inspired by the daily Palestinian concern, 
especially during the last quarter of 2017, where homeland has faced again the danger 
of division and reduction. The issue of homeland also concerned the late artist Ismail 
Shammout, for which this award and exhibition are a commemoration. For more than 
fifty years, Shammout produced and exhibited art that embodied the Palestinian reality, 
reinforced its national identity and gave a vision for the future. Thus, his work became a 
beacon for young artists, a source of inspiration and a spring of creativity.

As in previous years, many young artists from all over the country applied for the 
competition. Applicants represent young artists up to the age of thirty-five. Each one of 
them has expressed his/her identity and reflected his/her own vision about homeland 
in a personal style. Some of them used surrealism, while others preferred realism, 
symbolism or expressionism. Yet, their main concern was to highlight their reality, explore 
their identity, reflect their steadfastness in their homeland, and assert their dedication to 
their artistic career. Each has a vision, a dream and a hope for a better future. They used 
various styles and different symbols, but were all united by a single theme - by the love 
of their homeland.

“The love of the homeland is an innate emotion in the human being, but if wisdom 
embraces this emotion, it turns into a supreme virtue.  Yet, if it is flanked by conceit and 
arrogance, it turns into an ugly vice that damages its owner and harms his country. Let 
us, therefore, love our country, knowing its humiliation and degradation; let us love the 
children of our country, knowing their idleness; let us love our sick mother” 
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العشرة األوائل
Top 10
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أيمن جميل رواجبة

قضــاء  البلــد  عســكر  قريــة  وســكان   ،1993 عــام  مواليــد  مــن 
مدينــة نابلــس. حصــل علــى شــهادة البكالوريــوس فــي الفنــون 

الجميلــة مــن جامعــة النجــاح الوطنيــة فــي عــام 2017. شــارك فــي عــدة 
ورشــات عمــل فنيــة ومعــارض جماعيــة  فــي فلســطين منهــا معــرض 

“موهوبــون بــا حــدود” ومعــرض “مــن اجــل الحيــاة” الــذي عــرض اعمــال 
ــماعيل  ــان اس ــابقة الفن ــي مس ــة ف ــة النهائي ــن للمرحل ــن المتأهلي الفناني

ــة  ــة الجامعي ــة دار الكلم ــي كلي ــام 2017، ف ــكيلي لع ــن التش ــموط للف ش
ــم. ــت لح ــة، بي ــون والثقاف للفن

كلنا للوطن
الوان زيتية على قماش، 120 * 150 سم

العمــل الفنــي يوضــح حالــة عامــة لمأســاتنا التــي نعيشــها اآلن مــن اضطهــاد لوطننــا 
ومقدســاتنا التــي تحــاول اآليــادي اآلثمــة النيــل منهــا والعبــث بهــا، وأن تتملكهــا عنــوًة، 

وهــذا العمــل الســيريالي يوضــح ذلــك، مــن خــال اليــد التــي تحــاول انتشــال قبــة الصخــرة، 
إحــدى رمــوز وطننــا المقدســة، التــي هــي فــي قــوة وصابــة بيــت الســلحفاة القاســي 

والصلــب، وتأبــى أن تتحــرك، ويداهــا متجذرتــان بــأرض الوطــن، الــذي تمتــد جــذوره لــكل أبنائــه 
بــكل أطيافهــم، وحتــى المقيديــن واألســرى واألفــراد الذيــن ال حيلــة لهــم فــي فعــل شــيء إال 

أنهــم مــا زالــوا متجّذريــن ومتمســكين بــه لألبــد. 
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Ayman Jamil Rawajbeh
Was born in 1993, Rawajbeh lives in the village of Askar al-Balad in the Nablus governorate. In 2017 
he graduated with a BA in Fine Art from An-Najah National University in Nablus. Rawajbeh has 
participated in several group exhibitions, including the exhibition “For Life” which presented 
the works of eleven artists who became finalists of the Ismail Shammout Award in Fine Art in 
March 2017, at Dar al-Kalima University College.

We are all for the Homeland
Oil on canvas, 150 * 120 cm, 2018

This work illustrates the general condition of our current tragedy; the persecution 
of our homeland and our holy places which sinful hands are trying to steal, tamper 
with, and seize by force. This surrealistic piece depicts these realities with the hand 
which is trying to lift the Dome of the Rock, one of our national holy symbols, 
but which is as hard as the shell of a tortoise. The tortoise however, refuses to 
move and is rooted in its homeland. Its roots extend to all its people, even 
to prisoners and those who can only hold fast-forever. 

Award 3 الجائزة
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روان حسين خليلية
الناصــرة.  فــي  حاليــا  وتســكن   ،1991 عــام  مواليــد  مــن 

جغرافيــا  الجميلــة،  الفنــون  فــي  أول  لقــب  علــى  حصلــت 
جــدا،  نشــيطة   .2016 عــام  حيفــا  جامعــة  مــن  بيئــة  وعلــم 

ورشــات  بعــض  وقدمــت  دورات  عــدة  فــي  شــاركت  حيــث 
عــدة  فــي  وتطوعــت  المــدارس  لطلبــة  والمحاضــرات  الفنــون 

 مؤسســات منهــا جمعيــة بلدنــا وجمعيــة المنــارة للمكفوفيــن..

“مقاومة انساخ”
فحم واحبار على ورق، 90 * 180 سم

»دومــا كان الدافــع بداخلــي بــأن ابحــث عــن شــخصيتي وانبــش فــي ذاكرتــي 
عــن تفاصيــل وروايــات واحــداث اســردها واعيــد صياغتهــا واعمــل علــى طرحهــا 

بشــكل جديــد ممــا دعانــي ال شــعوريا بالتوجــه نحــو مــا اعتــادت عينــي علــى 
تأملــه منــذ الطفولــه اال وهــو تركيبــة الطبيعــه وحبــي لهــا وربطهــا فــي القصــص 

ــة تنظيــم وقــول قضيتــي التــي تشــكل لــي الهاجــس  الشــخصيه الذاتيــة، ومحاول
االول وهــي الهويــة الفلســطينية الفرديــة والجمعيــة والصــراع الــذي تتعــرض لــه حيــال 

العيــش فــي مجتمــع يتحكــم بــه االســرائيليين مــن كل النواحــي.... 

تأمــل  فــي  رؤيتــي  تحــول  علــى  الضــوء  بــه  الســلط  العمــل  هــذا  بحــث  يأتــي   
الطبيعه الرومانســيه الــى تأمــل جزيئيــات تحاصرنــي بشــكل مســتمر مــن اســئلة وحوارات 

االحيــان. بعــض  فــي  اجابــات واضحــة  لهــا  اجــد  ال  التــي  الشــخصية  بهويتــي  تتعلــق  ذاتيــة 

وعــن رمزيــة الخشــب فأننــي اؤمــن ان للخشــب فــي الطبيعــة حيــاة تفقــد كل يــوم مثلما اشــعر 
بفقــدان هويتــي كل يــوم فــي ظــل االنجــراف الــذي يعيشــه الفلســطينيين فــي الداخــل المحتــل 

مــع صــراع الهويــة واللغــة والمــكان وغيرهــا. 
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جائزة اسماعيل شموط للفن التشكيلي 2018

Rawan Hussein Khalilieh
Lives in Nazareth. She was born in 1991 and received her BA in Fine Arts and another in Geography 
and Environmental Studies from the University of Haifa in 2016. Khalilieh is very active having 
participated in several courses, offered art workshops to school students and volunteered in 
various institutions, including Baladna Society and the Manara Society for the Blind.

“Resisting Alienation”
Charcoal and ink on paper, 90 * 180 cm, 2018

“I have always been motivated to search for my personality and to delve in my memory 
for details, stories and events to recount and re-tell in a new way.  This has led me 
unconsciously to focus on what my eyes have contemplated from childhood; the 
composition of nature, my love for it, and connecting nature with personal stories. I 
have attempted to organize and state my concern, which is in fact my major concern, 
namely, the individual and collective Palestinian identity and the struggle to live in a 
society which is in every respect controlled by Israel.
The research involved in this work sheds light on the transformation of my vision 
from contemplating romantic nature to contemplating fragments that constantly 
surround me with questions and self-dialogues related to my personal identity 
for which at times I cannot find clear answers. 
I believe that wood in nature has life which is being lost day by day, as I feel 
the loss and erosion of my own identity every day in light of the despair 
experienced by Palestinians living in the occupied territories since 1948, 
experiencing a constant conflict of identity, language, location and other 
harsh realities.

Award 1 الجائزة
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جائزة اسماعيل شموط للفن التشكيلي 2018

رشا نبيل ابو طير  
مــن مواليــد عــام 1989، وســكان مدينــة القــدس. حصلــت علــى 

شــهادة البكالوريــوس فــي الفنــون الجميلــة مــن جامعــة القــدس، 
أبــو ديــس عــام 2015. شــاركت فــي العديــد مــن المعــارض الجماعيــة 

والمهرجنــات الفنيــة فــي الوطــن، وعملــت كمدرســة للفنــون فــي 
عــدة مراكــز تعليميــة فــي القــدس.

بدون عنوان
ألوان اكريليك على قماش، 80 * 60 سم

ــه سيشــقى ويضــل  ــا للوطــن... مــن ال يقــدر نعمــة الوطــن مــن المؤكــد أن كلن
الطريــق... ألن الوطــن يتجســد فــي االنســان الــذي اســتوطن االرض وأخلــص لهــا 

ليعمرهــا... مهمــا كانــت الظــروف وقســاوة الحيــاة والظلمــة التــي يعيشــها البعــض 
اال أن األمــل وحــب الحيــاة تكــون مــن االرادة والتصميــم والصمــود...

فــي عملــي كانــت القــدم بااللــوان الحــارة مثــل الــوان ســنابل القمــح للداللــة علــى الصمود 
والبقــاء رغــم صعوبــة الظــروف والمشــي نحــو االمــل وبنــاء الوطــن. جميــل أن نمــوت مــن 

أجــل الوطــن لكــن األجمــل ان نحيــا مــن أجلــه...
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جائزة اسماعيل شموط للفن التشكيلي 2018

Rasha Nabil Abu Tair
Was born in 1989 and lives in Jerusalem. She holds a BA in Fine Arts from Al-Quds 
University, Abu Dis, in 2015. Abu Tair has participated in numerous art exhibitions and 
festivals and works as an art teacher in several educational centers in Jerusalem. 
 
Untitled
Acrylic on canvas, 80 * 60 cm 2018

We are all for homeland ... Those who do not appreciate the blessing of homeland will 
certainly live a hard life and lose their way ... because homeland is embodied in the 
human being who settles the land and devotes himself to cultivating it ... whatever 
the circumstances, whatever harshness or darkness may be experienced by some, 
hope and the love of life spring from willpower, steadfastness and resilience ... 
In this piece, I painted the foot with warm colors such as the colors of wheat straws 
to indicate steadfastness and survival despite  difficult circumstances and marching 
towards hope to build the homeland. People die for the homeland, but it is much 
better to live for it...
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جائزة اسماعيل شموط للفن التشكيلي 2018

عبداالله محمود دراغمه
مــن مواليــد محافظــة طوبــاس عــام1997، يــدرس حاليــا تخصــص 

الرســم والتصويــر فــي كليــة الفنــون الجميلــة في جامعــة النجاح 
الوطنيــة، ومتوقــع تخرجــه فــي صيــف 2019. شــارك فــي العديــد مــن 

المعــارض الجماعيــة منهــا معــرض »دفــيء« فــي قريــة دبوريــه فــي 
الناصــرة، ومعــرض »مــن اجــل الحيــاة« الــذي عــرض اعمــال الفنانيــن 

المتأهليــن للمرحلــة النهائيــة فــي مســابقة الفنــان اســماعيل شــموط 
للفــن التشــكيلي لعــام 2017، فــي كليــة دار الكلمــة الجامعيــة للفنــون 

والثقافــة، بيــت لحــم.

ُكلنا  للوطن 
الوان زيتية على قماش، 120 * 150 سم

الجيــل الجديــد هــو ِعمــاد االمــة وقــوة المســتقبل، فمن خــال العمــل الفني أربــط الجيل 
ــة عــن المشــيمه   ــاح هــو كناي ــاة والتفــاؤل، حيــث أن جــوف المصب ــد باألمــل والحي الجدي

التــي تحمــي الطفــل وتضمــن اتصالــه بحبــل الحيــاة.
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جائزة اسماعيل شموط للفن التشكيلي 2018

Abdullah Mahmoud Dragmeh
Was born in 1997 in Tubas, Dragmeh is currently studying drawing and painting at the Faculty of Fine 
Arts at An-Najah National University in Nablus. With a graduation date in the summer of 2019, 
he has participated in several local group exhibitions, including the exhibition “For Life” which 
showcased the works of eleven artists who reached the final stage of the Ismail Shammout 
Award in Fine Art in March 2017, at Dar al-Kalima University College.

We are all for the Homeland
Oil on canvas, 150 * 120 cm, 2018

“The new generation is the pillar of the nation and the power of the future. Through 
art, I link new generations with hope, life and optimism. The inside of the lamp 
symbolizes the womb that protects the child and its connection with the umbilical 
cord of life.”
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جائزة اسماعيل شموط للفن التشكيلي 2018

مجد نبيل مصري
مــن مواليــد عــام 1991 وســكان مدينــة رام اهلل، حصلــت علــى 

شــهادة البكالوريــوس فــي الفنــون الجميلــة مــن جامعــة النجــاح 
الوطنيــة فــي عــام 2013. شــاركت فــي العديــد مــن ورشــات العمــل 

الفنيــة والمعــارض الجماعيــة  فــي فلســطين وخارجهــا، منهــا اإلقامــة 
ومعــرض   ،2017 نيســان  فــي  الفرنســية  بــوردو  مدينــة  فــي  الفنيــة 

جماعــي فــي الســويد عــام 2015، وورشــة فنيــة فــي الدنمــارك عــام 2014. 
كمــا وشــاركت فــي مســابقة الفنــان الشــاب وتأهلــت للمرحلــة النهائيــة 

فــي عــام 2016 وبالتالــي ُعــِرَض عملهــا فــي رام اهلل خــال شــهر تشــرين أول 
2016 وفــي لنــدن خــال كانــون ثانــي 2017. وهــي عضــو فــي اللجنــة اإلداريــة 
ــطينيين.  ــن الفلس ــة الفناني ــي رام اهلل وجمعي ــباب ف ــن الش ــدى الفناني لمنت

بدون عنوان
الوان أكريليك على قماش، 120 * 120 سم

يتضمن العمل الفني الفكرة األساسية لثيمة المعرض »كلنا الوطن«. 

تماســك اليديــن و كذلــك اغصــان الزيتــون فــي اللوحــة يركــز علــى صقــل هويــة أصحــاب 
الشــجرة األصلييــن، الشــجرة التــي تمثــل المشــهد الفلســطيني المتشــبث بــاألرض وايضــا 

بعمــق الذاكــرة الجماعيــة لهــذا الشــعب، وتكــرار اليديــن هــو تأكيــد علــى ضــرورة الوحــدة و 
التماســك القــوي بيــن الشــعب الفلســطيني و قضايــاه بشــكل كبيــر.

رمــزان تكــرر تمثيلهــم بالمشــهد والقضيــة الفلســطينية علــى مــر الســنين كمــا فــي أعمــال 
الفنانيــن إســماعيل شــّموط وســليمان منصــور و نبيــل عنانــي حيــث ركــزو فــي أعمالهــم علــى 

ــدي، وكذلــك شــجرة الزيتــون حيــث انهــا العنصــر  حجــم اليــد دليــل علــى القــوة الكامنــة بتلــك االي
الثابــت دومــا.
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جائزة اسماعيل شموط للفن التشكيلي 2018

Majd Nabil Masri
Lives in Ramallah and was born in 1991. She received a BA in Fine Art from An-Najah National University 
in Nablus in 2013, and the same year, was awarded first prize in the Salah Masri Award for Artistic 
Creativity. Masri participated in several group exhibitions, workshops and residencies, including an art 
residency in Bordeaux, France in April 2017, an exhibition in Sweden in 2015, and a workshop in 
Denmark in 2014. Additionally, she was qualified for the final stage in Palestine’s Young Artist of the 
Year Award 2016, and her work was displayed both in Ramallah in October 2016 and in London 
at the Mosaic Rooms in January 2017. She is a member of the administrative committee of the 
Young Artist Forum in Ramallah and the Palestinian Association of Artists. 

Untitled
Acrylic on canvas, 120 * 120 cm, 2018

This work is inspired by the theme of the award “We Are All for the Homeland.”
The intertwining of the hands and olive branches emphasizes the identity of the 
indigenous owners of the tree which represents the Palestinian landscape, the 
collective memory of its people. The repetition of the hands affirms the need for 
unity and strong cohesion between the Palestinian people and their concerns.

Over the years, two symbols have been used repeatedly to represent the 
Palestinian scene and concerns, as shown in the works of Ismail Shammout, 
Sliman Mansour and Nabil Anani, all of whom focused on the size of the 
hand as evidence of the power inherent in those hands, as well as the olive 
tree, which is and continues to be a steady element.

Award 2 الجائزة
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جائزة اسماعيل شموط للفن التشكيلي 2018

أنوار »محمد يحيى« فنون
علــى  حصلــت  الخليــل،  وســكان   1994 عــام  مواليــد  مــن 

جامعــة  مــن  الجرافيكــي  التصميــم  فــي  البكالوريــوس 
مــن  العديــد  فــي  شــاركت   .2016 عــام  فلســطين  بوليتكنيــك 

المعــارض الجماعيــة والمهرجنــات الفنيــة فــي الوطــن وخارجــه، حيــث 
ــي  ــر ف ــي عش ــي الثان ــباب العرب ــان الش ــي مهرج ــطين ف ــت فلس مثل

دولــة مصــر فــي أب 2015 ضمــن ايــام الــدول العربية، وشــاركت فــي الرحلة 
اإلبداعيــة والمعــرض الجماعــي فــي األردن فــي نيســان 2015،  وحصلــت 

ــطيني  ــباب الفلس ــداع للش ــزة االب ــابقة جائ ــي مس ــى ف ــزة األول ــى الجائ عل
فــي مجــال التصويــر فــي عــام 2014. وهــي تعمــل حاليــا علــى إنشــاء مشــروع 

خــاص باإلضافــة إلــى كونهــا مدرســة فــي جامعــة بوليتكنيــك فلســطين.

كلنا الوطن
الوان أكريليك ورش على قماش، 100 * 80 سم

لوحــة تجســد معانــي القــوة المســتمدة مــن الوحــدة، مســتمدة مــن كل ابنــاء الشــعب 
ــاة،  ــم والمعان ــواع الظلــم واألل ــرد كل ان ــة يمكنهــا أن ت الفلســطيني كوحــدة واحــدة قوي

كلنــا وطــن نســاند بعضنــا البعــض، كلنــا يــد واحــدة قويــة ضــد كل ظلــم.
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جائزة اسماعيل شموط للفن التشكيلي 2018

Anwar Mohammed Yahya Fanoun
Fanoun was born in 1994 and lives in Hebron. She received a BA in Graphic Design from 
Palestine Polytechnic University in Hebron in 2016, Fanoun has participated in several group 
exhibitions and art festivals, including one in Jordan in April 2015, and represented Palestine at 
the 12th Arab Youth Festival in Egypt in August 2015. She also won first prize in the Creativity 
Award for Palestinian Youth in the field of photography in 2014. 

Fanoun is currently teaching at Palestine Polytechnic University and is developing her own 
art projects.  

We are all for the Homeland 
Acrylic on canvas, 100 * 80 cm, 2018   
“This painting embodies the meanings of power which are derived from the unity 
of all the Palestinian people as one strong nation that can overcome all kinds 
of oppression, pain and suffering. We are all for homeland; we support one 
another and are united as one strong hand against every injustice.”
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جائزة اسماعيل شموط للفن التشكيلي 2018

أحمد سهيل أبو القرن
مــن مواليــد عــام 1991 وســكان قلقيليــة. حصــل علــى درجــة 

البكالوريــوس فــي الفنــون الجميلــة مــن جامعــة النجــاح الوطنيــة 
فــي عــام 2017. شــارك فــي عــدة ورشــات عمــل فنيــة ومعــارض 

 Peace and ــس، منهــا معــرض ــة  فــي فلســطين واألردن وتون جماعي
ــس. ــي تون ــل ف ــة ناب ــي والي ــة ف ــة قليبي ــي مدين Toleration ف

تعايش
ألوان زيتية على قماش، 150 * 100 سم

)داخــل  الوطــن  كابــات وأســاك وأعمــدة خشــبية تحتضــن كل مســافات أرض 
ــخ...(،  ــطينيون، ال ــون فلس ــتات، الجئ ــطينيو الش ــطين، فلس ــارج فلس ــطين، خ فلس

وجميعهــم يعيشــون فــي محبــة رغــم اختــاف العرقيــة أو األفــكار والعقائــد...
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Ahmad Suheil Abualkarn
Abualkarn was born in 1991 and lives in Qalqilya. In 2017 he received a BA in Fine Art from An-
Najah National University in Nablus. Abulkarn has participated in several group exhibitions in 
Palestine, Jordan and Tunisia, including the “Peace and Toleration” exhibition at Kelibia, in Nabeul 
governorate in Tunisia.

Coexistence
Oil on canvas, 150 * 100 cm, 2018

“Cables, wires and wooden poles bridging the distances and connecting the people of 
the homeland (inside Palestine, outside Palestine, the Palestinian diaspora, Palestinian 
refugees ...), all of whom live in love despite differences of ethnicity, ideas and 
beliefs....”
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عصام محمد مخيمر
الفــن  تعلــم  غــزة.  مدينــة  وســكان   ،1990 عــام  مواليــد  مــن 

الجماعيــة  المعــارض  مــن  العديــد  فــي  وشــارك  بالممارســة 
مــن  العديــد  علــى  وحصــل  الفنيــة،  والمســابقات  والمهرجانــات 

ــان  ــابقة الفن ــي مس ــة ف ــة الثاني ــى المرتب ــه عل ــا حصول ــز منه الجوائ
اســماعيل شــموط للفــن التشــكيلي لعــام 2017. وهــو يســعى حاليــا 

إلــى إعــداد وتجهيــز معرضــه الشــخصي األول، حيــث يعمــد إلــى تجريــب 
ــاعره  ــه ومش ــن هواجس ــا ع ــر فيه ــرة ليعب ــات مبتك ــواد وخام ــكار وم أف

تجــاه قضيــة أبنــاء شــعبه العادلــة.

عهد الوطن
الوان زيتية على قماش، 124*141 سم

ــة ونحلــق  ــا العاري ــا وســنبقى حمــاة للوطــن... نعاهــد القــدس أن نحميهــا بصدورن كن
فــي ســمائها لكــي تشــهد علــى صــوت الحجــر والزعتــر... لنعــزف ألحــان حريتهــا ونرســم 

طريــق االنتصــار وتجســيد هويتهــا... وحتــى الطفــل فــي حضــن أمــه لــن يتركهــا وحيــدة فــي 
ســاحة النضــال والكفــاح... تتجلــى ضلــوع الشــعب كلــه فــي عنــاق حــار تندمــج فيــه رائحــة 

المســلم بالمســيحي... فتســود روح االخــوة مــن أجــل الوطــن... ألننــا جميعنــا كٌل متجانــس 
فيــه... وال ننســى قبلتنــا علــى جبيــن العهــد التــي نطقــت أوراق الزيتــون فــي شــعرها تداعــب 

األمــل اال يســود األلــم... وكلنــا للوطــن... 
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Issam Mohammed Mukhaimar
Was born in 1990 and lives in Gaza City. A self-taught artist, he has participated in many group 
exhibitions and won several awards; among them earning second prize in the Ismail Shammout 
Award in Fine Art in 2017. Currently, he is preparing his first private exhibition, where he is 
experimenting with ideas and raw materials. 

Ahed – the Homeland Promise 
Oil on canvas, 124 * 141 cm, 2018

We were and will remain the guardians of the homeland ... We promise Jerusalem that 
we will protect it with our bare chests and glisten in its skies… to witness the sound 
of stone and thyme ... to play the tunes of its freedom and to chart the path of 
victory and the embodiment of its identity ... 

Even the child who sits in his mother’s lap will not leave Jerusalem alone in the 
arena of struggle and fighting… The involvement of all the people is manifest 
in a warm embrace in which the scent of the Muslim is integrated into that 
of the Christian ... The spirit of brotherhood dominates for the sake of the 
homeland ... because we are all homogeneous... and we do not forget 
our (promise) which is found on Ahed’s forehead, whose hair is merged 
with the olive leaves inspiring hope that pain will not prevail… because 
we are all for the homeland…
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خياء فوزي جمعه 
مــن مواليــد عــام 1996 وتســكن فــي بيــت ســاحور. تــدرس حاليــا 

لغــة عربيــة وإعــام فــي جامعــة بيــت لحــم ومتوقــع تخرجهــا فــي 
صيــف 2018. لديهــا العديــد من النشــاطات والمشــاركات المجتمعية 

والفنيــة، حيــث تطوعــت فــي عــدة مؤسســات وشــاركت فــي دورات 
ومســابقات فنيــة، وحصلــت علــى المركــز األول فــي مســابقة مســار 

إبراهيــم للتصويــر الفوتوغرافــي كمــا وحصلــت علــى المركــز األول فــي 
ــدا  ــة ج ــي مهتم ــاحور. وه ــت س ــي بي ــة ف ــدة القديم ــم البل ــابقة رس مس

بمجــال الرســم والتصويــر والموســيقى والشــعر.

عشتاروت ربة األمل 
الــوان خشــب مائيــة، وأكريليــك ورصــاص وفلوماســتير علــى قمــاش، 60 * 80 

ســم

ــث  ــتاروت«، حي ــي »عش ــا وه ــّية فيه ــخصّية الرئيس ــى الش ــة عل ــرة اللوح ــوم فك  تق
الســيدة التــي تتوســط اللوحــة هــي ربــة الخصــب واألنوثــة، التــي ُتمثــل التجــدد والنمــو 

واألمــل، فيظهرعلــى مامحهــا القــوة والثقــة العالّيــة، وهــي بذلــك تخبرنــا عــن حــال 
الوطــن، فعلــى الرغــم مــن النكبــات المتواصلــة مــا زال األمــل منبعًثــا ومتجــدًدا فــي 

نفوســنا، كمــا أًنّ عشــتاروت التــي هــي رمــز الخصوبــة تــدل علــى كل ســكان الوطــن بــل 
تــدل علــى كل النــوع اإلنســاني بأشــكاله وألوانــه المختلفــة، حيــث جميعنــا جئنــا مــن إمــرأة، 

ــدب حــول عشــتاروت، فمــن فوقهــا  ــاة ت ســيدة واحــدة، ســيدة األرض. ونلحــظ فــي اللوحــة الحي
هــا أتــت وأثــارت ثــورة الحيــاة فــي  العمــران ومــن أســفلها الســكان ُمتراصيــن وحــدًة واحــدة، وكأنًّ

كل مــا هــو حولهــا.
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Khaila Fawzy Juma   
Juma was born in 1996 and lives in Beit-Sahour. She is currently studying Arabic Language and Media 
at Bethlehem University and will graduate the summer of 2018. She has participated in various 
art and community activities, and has volunteered in several institutions. As well, she won first 
prize in a photography competition organized by Masar Ibrahim al-Khalil in 2014, and first prize 
in a competition to paint the old city of Beit-Sahour in 2012 organized by the Beit-Sahour 
Municipality. She is very interested in painting, photography, music and poetry.

Ishtar the Goddess of Hope
Watercolor, acrylic, and pencil on canvas, 60 * 80 cm, 2018

The idea of   this painting is based on its main character, Ishtar, the female at the center 
of the painting. Ishtar is the goddess of fertility and femininity, who represents renewal, 
growth and hope. She is featured with strength and great confidence, thus reflecting 
the state of the homeland. For despite continuous calamities, hope is still fresh and 
is renewed in our hearts. 

Ishtar, who is the symbol of fertility, also represents all the inhabitants of the 
country, regardless of race or color because we all emerge from a woman, 
one female, Mother Earth. In the painting we can see the vitality of life 
around Ishtar ; above her is a scene of buildings while below the inhabitants 
are united as  though she came and started the revolution of life in 
everything around her.
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دعاء سعد قشطة
مــن مواليــد عــام 1991 وســكان رفــح فــي قطــاع غــزة. حصلــت 

علــى شــهادة البكالوريــوس فــي تربيــة الرياضيــات مــن الجامعــة 
االســامية عــام 2013 . ولقــد شــاركت فــي العديــد من ورشــات العمل 

ــة،  ــة والدولي ــة المحلي ــات والمعــارض الجماعي الفنيــة ورســم الجداري
منهــا المشــاركة فــي رســم جداريــة اليــوم العالمــي للســام فــي 

غــزة فــي تشــرين أول 2016، والمشــاركة فــي المعــرض الثالــث »علــى 
طريــق القــدس« فــي مركــز رواســي فــي غــزة 2017/2016 ، والمشــاركة فــي 

ــي فــي  ــا الدول ــي قلندي ــات بينال ــادة اعمــار« ضمــن فعالي معــرض »غــزة اع
مركــز القطــان للطفــل، غــزة 2016، والمعــرض الدولــي “Art For Hope” فــي 

دبــي عــام 2016.

زنابق المزهرية
ــة للشــاعر الفلســطيني الكبيــر ســميح  فكــرة العمــل تحاكــي قصيــدة زنابــق المزهري

القاســم، الــذي كتــب كلماتهــا مهــداة الــى الســيدة فيــروز بعــد نكســة 67 وصــدور اغنيــة 
شــوارع القــدس العتيقــة، حيــث اهــدى فيهــا زنابــق الــى مزهريــة فيــروز لكــي تكتمــل الهديــة 

التــي تحمــل الــم ومعانــاة شــعبنا الفلســطيني الصامــد علــى ارضــه حتــى يومنــا هــذا، والــذي 
مــا زال يقــاوم االحتــال ويضحــي مــن اجــل الوطــن وحــب الحيــاة رغــم التشــتت والقيــود والحواجــز 

 والحــدود، اال ان وحــدة الــدم والقضيــة هــي االقــوى، وقــد تجلــى اخرهــا فــي االنتفاضــة الثالثــة .
»عهــد  الثالثــة  االنتفاضــة  ايقونــات  بيــن  اجمــع  ان  العمــل  خــال  مــن  اردت 

القتــل  رغــم  وغطرســته  االحتــال  قاومــوا  اللذيــن  ثريــا«،  ابــو  وابراهيــم  التميمــي 
. المتفــرج  العالــم  شــعوب  ضمائــر  ونــوم  الصمــت  علــى  للثــورة  وذلــك   واالســر، 

اردت ان اقــول بلغــة اخــرى »هــا هــو اليــوم جاءكــم فــارس فلســطين بــا اقــدام يحمل علــى كتفيه طفلة 
محروقــة تصيــح بالمدينــة تهديكــم صفعــة وزنابــق المزهريــة فــي عتمــة القناطــر مــن شــعبنا المهاجــر 

لعلهــا تصحــوا ضمائركــم وتتوحــد وتثــور علــى الظلــم وتقضــي علــى االحتــال لتحريــر فلســطين».
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Doaa Saad Qeshta
Qeshta was born in 1991 and lives in Rafah in the Gaza Strip. She received a BA in Mathematics 
Education from the Islamic University of Gaza in 2013 and has participated in various art workshops, 
mural painting activities and group exhibitions, including the third exhibition “The Way to Jerusalem” 
at Rawasi Center in Gaza in 2017, the exhibition “Gaza - Reconstruction” at A.M. Qattan Foundation 
Child Center in Gaza, which was a part of Qalandiya International III, in October 2016, and the 
international exhibition “Art for Hope” in Dubai 2016.

Lilies of the Vase
This painting is inspired by the poem “Lilies of the Vase” by the great Palestinian poet, Samih al-
Qasim. Al-Qasim dedicated the poem to Fayrouz after an-Naksah in 1967 and the publication 
of the song “The Ancient Streets of Jerusalem,” where the lilies were given to Fayrouz in a 
vase bearing with them the pain and suffering of the Palestinian people who remain steadfast 
on Palestine’s soil, still resisting the occupation, continuing to struggle and sacrifice for the 
homeland and holding on to the love of life despite dispersion, restrictions, barriers and 
borders. 
I wanted to combine the icons of the third Intifada, “Ahed Tamimi and Ibrahim Abu 
Thuraya,” both of whom resisted the Israeli occupation despite murder and detention, 
in order to ignite a protest against the silence of people around the world who simply 
watch and do nothing. 
I wanted to say in a different way, “Today, a knight from Palestine is coming to 
you, with no feet, carrying on his shoulders a burnt child who is screaming, 
offering a slap and lilies in a vase, in the darkness of the arches. Perhaps your 
consciences will awaken, unite and revolt against this injustice and work to end 
the occupation to liberate Palestine.”
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Award 3 الجائزة

أيمن جميل رواجبة 
Abdullah Mahmoud Dragmeh

We are all for the Homeland

Oil on canvas, 150 * 120 cm, 
2018 

روان حسين خليلية
Rawan Hussein Khalilieh
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Award 1 الجائزة

روان حسين خليلية
Rawan Hussein Khalilieh

Resisting Alienation

Charcoal and ink on paper, 
90 * 180 cm, 2018
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رشا نبيل ابو طير
Rasha Nabil Abu Tair

Untitled, Acrylic on canvas, 80 * 60 cm 2018
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عبداالله محمود دراغمه
Abdullah Mahmoud Dragmeh

We are all for the Homeland, Oil on canvas, 150 * 120 cm, 2018



34

جائزة اسماعيل شموط للفن التشكيلي 2018

مجد نبيل مصري
Majd Nabil Masri

Untitled

Acrylic on canvas, 
120 * 120 cm, 
2018

Award 2 الجائزة
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أنوار »محمد يحيى« فنون
Anwar Mohammed Yahya Fanoun

We are all for the Homeland, Acrylic on canvas, 100 * 80 cm, 2018
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أحمد سهيل أبو القرن
Ahmad Suheil Abualkarn

Coexistence, Oil on canvas, 150 * 100 cm, 2018



37

جائزة اسماعيل شموط للفن التشكيلي 2018

عصام محمد مخيمر
Issam Mohammed Mukhaimar

Ahed – the Homeland 
Promise

Oil on canvas, 124 * 141 cm, 
2018
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خياء فوزي جمعه
Khaila Fawzy Juma

Ishtar the Goddess of Hope

Watercolor, acrylic, and pencil 
on canvas, 60 * 80 cm, 2018
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دعاء سعد قشطة
Doaa Saad Qeshta

Lilies of the Vase, Oil on canvas, 100 * 100 cm, 2018
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صور من
حفل توزيع

الجوائز واملعرض

Pictures from the 
award’s ceremony 
& exhibition
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لجنة التحكيم األولى
First Evaluation Jury

Tamam Al-Akhal

Al-Akhal was born in Jaffa on 1935. During the 
Nakba in 1948, she was among hundreds of 
thousands of Palestinians who were expelled out 
of their houses. Together with her family, she landed 
in Beirut, Lebanon. Her childhood memories of the 
Palestinian expulsion from Jaffa are still imprinted 
in her memory, and are reflected in her paintings. 

In spite of her tragedy, Al-Akhal was determined 
to become a successful artist.  She began her 
career as an artist in 1951, when she first exhibited 
two paintings, and was granted a scholarship that 
enabled her to study fine art and art education 
in Cairo, Egypt. After graduation in 1957, she 
traveled back to Beirut. In 1959, Al-Akhal married 
the prolific Palestinian artist, Ismail Shammout. 
They lived together in Lebanon, Kuwait, Germany 
and then settled in Amman, Jordan where she 
currently lives.  For nearly half a century, they have 
supported each other’s artwork, holding all of their 
worldwide exhibitions together.

Her works can be seen at
www.tamamalakhal.com.  

تمام األكحل

بيــن  مــن  كانــت   .1935 عــام  يافــا  مواليــد  مــن 
ــن طــردوا مــن  ــات اآلالف مــن الفلســطينيين الذي مئ
منازلهــم فــي النكبــة. فحطــت مــع عائلتهــا علــى 
مأســاتها،  مــن  الرغــم  علــى  بيــروت.  شــواطئ 
عزمــت األكحــل أن تصبــح فنانــة ناجحــة. بــدأت حياتهــا 
ألول  عرضــت  عندمــا   ،1951 عــام  كفنانــة  المهنيــة 
فلمعــت  المدرســية،  أعمالهــا  مــن  لوحَتْيــن  مــرة 
موهبتهــا، وحصلــت علــى منحــة دراســية مكنتهــا 
ــة فــي  ــة الفني ــة والتربي مــن دراســة الفنــون الجميل

القاهــرة. 

ثــم   .1957 عــام  التخــرج  بعــد  بيــروت  إلــى  عــادت 
تزوجــت األكحــل من الفنان الفلســطيني إســماعيل 
شــّموط عــام 1959، الــذي كان زميلهــا خــال الدراســة 
والكويــت  لبنــان  فــي  معــا  فعاشــوا  الجامعيــة. 
وألمانيــا وثــم اســتقروا فــي عمــان، حيــث مــا زالــت 
تعيــش. وعلــى مــدى نصــف قــرن، دعــم كٌل منهــم 
اآلخــر، وعرضــوا أعمالهــم الفنيــة معــا فــي جميــع 
أنحــاء العالــم. فمــن خــال أعمالهــا، تعكــس األكحــل 
ذكريــات الطفولــة وكيــف ُهجــروا مــن يافــا، ذكريات 

ــزال مطبوعــة فــي ذاكرتهــا النابضــة بالوطــن.  ال ت

يمكن رؤية أعمالها في
 www.tamamalakhal.com. 
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Johny Andonia

Andonia was born in Jerusalem in 1985. From 
early age he has been interested in art, thus he 
joined several art courses and advanced his talent 
through which he was qualified to study Art at 
Aarhus Fine Arts Academy in Denmark. 

After receiving his BA in 2010, Andonia returned 
to Bethlehem, and became involved in several art 
projects, as well as joined the faculty of Dar Al 
Kalima University College of Art & Culture, where 
he presently teaches art history and painting. 

Andonia in his current art project works on painting 
contemporary urban landscape of his surrounding, 
and often links between the change of the culture 
and the change of the landscape. He has displayed 
his paintings in various local exhibitions as well as 
in Denmark, Sweden and USA. In spring 2018, al 
Ma’mal Foundation for Contemporary Art hosted 
his solo-exhibition “Stone Stills” at the old city of 
Jerusalem

جوني أندونية

مــن مواليــد القــدس عــام 1985. ترعــرع فــي بيــت 
لحــم، هنالــك انضــم إلــى العديــد مــن الــدورات 
بشــكل  الفنيــة  موهبتــه  تقدمــت  لــذا  الفنيــة؛ 
آرهــوس  فــي  الفــن  لدراســة  وأهلتــه  ملحــوظ، 

الدنمــارك.  فــي  الجميلــة  الفنــون  أكاديميــة 

عــاد إلــى بيــت لحــم بعــد أن نــال درجــة البكالوريــوس 
عــام 2010، وانخــرط فــي العديــد مــن المشــاريع الفنية، 
وكذلــك انضــّم إلــى كليــة دار الكلمــة الجامعيــة 
للفنــون والثقافــة، حيــث يــدّرس تاريــخ الفن والرســم.

ــي،  ــا مــن خــال مشــروعه الفنــي الحال يقــوم فنانن
المعاصــرة  للمدنيــة  الطبيعيــة  المناظــر  برســم 
المحيطــه بــه، وغالبــا مــا يربــط بيــن التغييــر فــي 
الثقافــة والتغييــر فــي المنظــر الطبيعــي.  ولقــد 
ــارض  ــن المع ــد م ــي العدي ــه ف ــرض لوحات ــي بع حظ
والســويد  الدنمــارك  فــي  والدوليــة،  المحليــة 
 ،2018 ربيــع  وفــي  األمريكيــة.  المتحــدة  والواليــات 
المعاصــر  للفــن  المعمــل  مؤسســة  اســتضافت 
معرضــه الشــخصي »حجــارة صامتــة« فــي البلــدة 

القــدس. فــي  القديمــة 
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Fayez Sersawi

Sersawi was born in Gaza City in 1961. He studied 
at the Fine Arts Academy in Istanbul, Turkey and 
received his MA in 1986, majoring in sculpture. 
His graduation project – a sculpture - was well 
received by his supervisors, and is still standing at 
the university entrance garden.

Soon after returning to Gaza, believing in the 
importance of art and its influence on advancing 
societies, Sersawi immersed himself within the 
local artistic community. He has put on and took 
part in several individual and group exhibitions 
locally and internationally, and has received several 
recognitions and awards. 

In addition to sculpting, Sersawi is talented in 
drawing, design and writing literature. In 2005, he 
was able to publish a collection of poems entitled 
The Smile of Anemones which included images of 
some of his sculptures.

فايز السرساوي 

هــو مــن مواليــد غــزة عــام  1961. نــال علــى درجــة 
الجميلــة  الفنــون  أكاديميــة  مــن  الماجســتير 
فــي اســطنبول عــام 1986، حيــث تخصــص فــي 
فــن النحــت. نــال مشــروع تخرجــه علــى إعجــاب 
لجنــة التحكيــم، وال تــزال القطعــة الرئيســية فــي 
المشــروع معروضــة فــي مدخــل حديقــة الجامعة. 

عــاد إلــى وطنــه، وســرعان مــا انخــرط بالوســط 
الفنــي وأصبــح عنصــرًا فاعــاً، ألنــه مؤمــن بأهميــة 
أقــام  بالمجتمــع.  النهــوض  فــي  الفــن  رســالة 
ــة وشــارك فــي أخــرى  عــددًا مــن المعــارض الفردي
ــد  جماعيــة محليــة وخارجيــة، وحصــل علــى العدي

مــن شــهادات التقديــر.

والرســم  النحــت  بيــن  اهتماماتــه  توزعــت 
االدبــي  المجــال  فــي  والكتابــة  والتصميــم 
شــعر  ديــوان  أصــدر    ،2005 عــام  ففــي  والفنــي. 
بعنــوان »ابتســامة الشــقائق« وتضمــن الديــوان 

. النحتيــة  أعمالــه  صــور  مــن  عــددا 
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Mary Tuma 

Tuma was born in California in 1961 to a Palestinian 
father and an American mother of Irish descent. 
She began sewing and crocheting with her mother 
at an early age. Her love of these processes led her 
to begin her formal study of art as an apprentice 
at Beautiful Arts Hall in Kerdassa, Egypt, where she 
learned to weave tapestries. Later, she earned a 
Bachelor’s degree in Costume and Textile Design 
from the University of California at Davis, and then 
went on to study women’s fashion design at the 
Fashion Institute of Technology in New York.  In 
1994, she earned a Masters of Fine Arts degree in 
Art from the University of Arizona. 
In 1997, she began teaching art at the University 
of North Carolina in Charlotte, where she now 
serves as an Associate Professor.
Tuma’s work has been shown throughout the 
US and internationally, and has been extensively 
covered in several prolific art magazines. Her work 
can be seen at :
www.marytuma.com  

ماري توما

ولــدت تومــا فــي واليــة كاليفورنيــا عــام 1961، ألب 
أصــول  ذات  كاليفورنيــا  مــن  وأم  فلســطيني 
والدتهــا  مــع  والحياكــة  الخياطــة  إيرلندية.كانــت 
الحقــً،  الفــن  تــدرس  ألن  لهــا  دافــع  صغيــرة  وهــي 
فســافرت إلــى مصــر وتتلمــذت فــي قاعــة كرداســة 
للفنــون الجميلــة حيــث تعلمــت نســيج الســجاد. ثــم 
نالــت درجــة البكالوريــوس فــي تصميــم األزيــاء مــن 
جامعــة كاليفورنيــا، ولــم تقــف عنــد ذلــك بــل ذهبت 
لدراســة تصميــم األزيــاء النســائية فــي معهــد األزيــاء 
للتكنولوجيــا فــي نيويــورك. ونالــت علــى درجــة 
الماجســتير فــي الفنــون الجميلــة مــن جامعــة واليــة 

أريزونــا عــام 1994 .

فــي عــام 1997، بــدأت تدريــس الفــن فــي جامعــة 
اآلن  فــي شــارلوت، حيــث تشــغل  نــورث كارولينــا 

مشــارك. أســتاذ  منصــب 

عرضــت أعمالهــا فــي جميــع أنحــاء الواليــات المتحــدة 
ودوليــً، وكان لهــا نصيــب جيــد فــي العديــد مــن 
منشــورات المجــات الفنيــة الهامــة. يمكــن رؤيــة 

أعمالهــا علــى الموقــع التالــي:

www.marytuma.com 
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Lara Khaldi

Independent curator Khaldi works with fiction as 
a genre and way to transcend time and space. In 
doing so, she explores colonial issues, the dystopian 
present and the impossibilities inherent in language 
and communication. 

Khaldi has curated exhibitions and co-organized 
seminars and conferences in Palestine and 
internationally. Khaldi currently teaches art history 
and theory at the International Academy of Art, 
Palestine in Ramallah and has taught at Dar Al 
Kalima University College of Arts and Culture, 
Bethlehem. She is a recent alumna of the de 
Appel curatorial programme, Amsterdam and the 
Division of Philosophy, Art and Cultural Theory, 
European Graduate School, Saas-Fee, Switzerland. 
Khaldi was director of Khalil Sakakini Cultural 
Centre, Ramallah (2012–2013).

She was born in Jerusalem, where she continues 
to live and work.

الرا الخالدي

مــع  خالــدي  الرا  المســتقلة  القّيمــة  تتعامــل 
تتجــاوز  وبطريقــة  أدبــي  كنــوع  الروائيــة  الكتابــة 
ــا  الزمــان والمــكان. وبهــذا، فإنهــا تستكشــف قضاي
الكولونياليــة، واقــع البــؤس واالســتحاالت المتأصلــة 

اللغــة والتواصــل.  فــي 

فنيــة  معــارض  تقييــم  علــى  خالــدي  الرا  عملــت 
وســاهمت في تنظيم اجتماعات بحثية ومؤتمرات 
فــي فلســطين وعلــى الصعيــد الدولــي. تــدرس الرا 
ــة  ــي األكاديمي ــن ف ــة الف ــخ ونظري ــً تاري ــدي حالي خال
كمــا  فلســطين.  اهلل،  رام  فــي  للفنــون  الدوليــة 
ــون  ــة للفن ــة الجامعي ــة دار الكلم ــي كلي ــت ف درس
والثقافــة، فــي بيــت لحــم. هــي خريجــة برنامــج دي 
آبــل للقّيميــن الفنييــن، أمســتردام، ومــن شــعبة 
كليــة  الثقافيــة،  والنظريــة  الفنــون  الفلســفة، 
الدراســات العليــا األوروبيــة، ســاس-في، سويســرا. 
ــكاكيني  ــز س ــرة مرك ــب مدي ــغلت منص ــا ش كم
الثقافــي فــي رام اهلل فــي الفتــرة بيــن 2012 و2013. 

ولــدت الرا خالــدي فــي القــدس حيــث التــزال تعمــل 
وتقيــم فيهــا. 

لجنة التحكيم الثانية
Second Evaluation Jury
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George Lowe

Lowe was born in 1954 in Iowa, USA. He received 
his B.A. degree in ceramic art from Luther College 
in Iowa, in 1976. In 1981, he received an M.F.A. 
from Wichita State University, Kansas. Immediately 
following, he began teaching at the University of 
Central Florida. In 1987, he became an assistant 
professor of art at the University of Florida.

In 1994, he established Lowe Pottery in Midwest, 
where he produces large bodies of functional 
stoneware, such as cups and bowls, sold through 
art festivals and in art galleries. 

The balance between Lowe’s teaching career and 
that as a studio artist has enabled the freedom of 
exploring many different styles and techniques of 
ceramic art. His love of the simple and rustic forms 
which capture the spirit of the maker and the 
marks of the fire continues to inspire new works.

It is a search for the humble elegance and beauty 
that can be present in a simple cup or bowl.

جورج الو

مــن مواليــد عــام 1954 فــي واليــة أيــوا فــي الواليــات 
المتحــدة األمريكيــة. ترعــرع فــي مزرعــة فــي قلــب 
ــت  ــل وق ــال قب ــي الصلص ــداه ف ــت ي ــكا، فإنغمس أمري
طويــل مــن تلقيــه درجــة البكالوريــوس فــي فــن الخزف 
مــن كليــة لوثــر فــي أيــوا  فــي عــام 1976. ثــم حصــل 
علــى شــهادة الماجســتير فــي الخــزف مــن جامعــة 
ويتشــيتا فــي كانســاس فــي عــام 1981. مباشــرة بعــد 
التخــرج، عمــل كمــدرس مســاعد فــي جامعــة ســنترال 

ــدا.  فلوري

للفنــون،  مســاعدًا  أســتاذًا  أصبــح   ،1987 عــام  وفــي 
متخصــص يتدريــس الســيراميك، فــي جامعــة فلوريدا. 
فــي عــام 1994،  أســس »لوفيــه للخــزف«، ومنــذ ذلــك 
ــل  ــرة مــن الخــزف مث ــج أجســاًما كبي ــن ، كان ينت الحي
الكــؤوس واألطبــاق التــي تبــاع مــن خــال المهرجانــات 

ــة.  ــارض الفني ــة والمع الفني

ومــن خــال التــوازن بيــن وظيفــة التدريــس والعمــل 
أن  بحريــة  لــوي  جــورج  تمكــن  ممــارس  كفنــان 
والتقنيــات  األســاليب  مــن  العديــد  يستكشــف 
البســيطة  لألشــكال  حبــه  الخــزف.  لفــن  المختلفــة 
والريفيــة التــي تلتقــط روح صانعهــا وعامــات النــار مــا 
زالــت تلهمــه إلبــداع أعمــاالً جديــدة. إنــه البحــث عــن األناقة 
والجمــال المتواضعيــن اللــذان يكمنــان فــي كــوب أو 

وعــاء بســيط.
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Sliman Mansour 

Mansour was born in 1947 in Birzeit village near 
Ramallah. He studied Fine Art in Bezalel Academy 
of Arts & Design Jerusalem.

Mansour was an influential member in the art 
movement that developed after the 1967 War, 
often described as the “Liberation Art of Palestine,” 
or the “Art of Resistance.” Together with colleague 
artists, he co-founded the League of Palestinian 
Artists through which the young artists sought to 
develop indigenous Palestinian art. Mansour was an 
essential figure in the foundation and management 
of Al-Wasiti Art Center in Jerusalem from 1994 to 
2004, until it was forced to shut down by the Israeli 
authorities.

Based in Jerusalem, Mansour uses painting as his 
main genre, yet, he also works with mixed media, 
especially incorporating the soil of his homeland, 
and creates relieves, sculptures, and installation art 
works. Some of his works are considered icons 
for the Palestinians, such as Camel of Hardships. 
His works are widely internationally exhibited, 
and can be found in prestigious public and private 
collections. 

سليمان منصور

قــرب  بيرزيــت  قريــة  فــي   1947 عــام  مواليــد  مــن 
أكاديميــة  فــي  الجميلــة  الفنــون  درس  اهلل.  رام 

القــدس. والتصميــم،  للفنــون  بتســلئيل 

الحركــة  فــي  ومؤثــرًا  فّعــاالً  عضــوًا  منصــور  كان 
حــرب  بعــد  تطــورت  التــي  الفلســطينية  الفنيــة 
ــة  ــة. فبرفق ــن المقاوم ــت بف ــي وصف ــام 1967، الت ع
بعــض مــن زمائــه الفنانيــن، أســس رابطــة الفنانيــن 
ــون  ــعى الفنان ــا س ــن خاله ــي م ــطينيين الت الفلس
يرتكــز  أصيــل  فــن فلســطينّي  لتطويــر  الشــباب 
علــى مقومــات ورمــوز وعناصــر فلســطينية بحتــة 
ــر العصــور. كان لمنصــور دور  واضحــة ومتجــذرة عب
الواســطي  مركــز  وإدارة  تأســيس  فــي  رئيســي 
الفنــي فــي القــدس بيــن عــام 1994 و 2004 حيــن تــّم 

إغاقــه مــن قبــل الســلطات اإلســرائيلية.

يعيــش منصــور فــي القــدس ويســتخدم الرســم 
مــع وســائط  ويتعامــل  الرئيســة،  الفنيــة  كلغتــه 
يجبلــه  الــذي  الطيــن  وخاصــة  مختلفــة،  وخامــات 
مــن تــراب بــاده وينحــت بــه تماثيــاً وأعمــاالً فنيــة 
بمثابــة  أعمالــه  مــن  بعــض  أضحــت  تركيبيــة. 
الفلســطيني، ولعــل أشــهرها  أيقونــات للشــعب 
لوحــة جمــل المحامــل. كمــا عرضــت أعمالــه علــى 
نطــاق عالمــي واســع، ويمكــن العثــور علــى بعضهــا 

المرموقــة. فــي مجموعــات عامــة وخاصــة 
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Rehab Nazzal

Rehab Nazzal is a Palestinian-born multidisciplinary 
artist based in Canada and Palestine. Her video, 
photography and sound work deal with violence of 
settler colonialism. Nazzal’s work has been shown 
in Canada, Palestine, and internationally in both 
group and solo exhibitions, including Prefix Institute 
of Contemporary Art, CONTACT Photography 
Festival, Toronto Images Festival, Karsh-Masson Art 
Gallery, Ottawa; AXNEO 7, Quebec; McIntosh Art 
Gallery, London; Toronto-Palestine Film Festival; 
Khalil Sakakini Center, Ramallah; Art Gallery 
of Mississauga; the San Francisco Museum of 
Modern Art, the Spanish Institute of Art, and the 
International Durzfilmtage Oberhausen, Germany. 
Nazzal holds a PhD in Art and Visual Culture from 
Western University in London, Ontario, an MFA 
from Ryerson University in Toronto, and a BFA 
from the University of Ottawa. She is a recipient 
of the Social Sciences and Humanities Research 
Council of Canada (SHRC) doctoral award, 
Ontario Graduate Scholarship (OGS), Canada 
Council for the Arts, Ontario Art Council, and City 
of Ottawa. She has received awards from Ottawa 
University, Ryerson University and University of 
Western Ontario. 

رحاب نزال  

ــة فلســطينية تعمــل وتقيــم فــي  ــزال  فنان رحــاب ن
فلســطين وكنــدا. اعمالهــا تتناول بشــكل رئيســي 
عنــف االســتعمار االســتيطاني. تســتخدم نــزال فــي 
اعمالهــا وســائط الفيديــو، التصويــر الفوتوغرافــي 
والصــوت. عرضــت اعمالهــا فــي معــارض منفــردة 
وجماعيــه فــي كنــدا وعالميــا بمــا فــي ذلــك معهــد 
Prefix  للفنــون المعاصــرة فــي تورنتــو، ومهرجــان  
مهرجــان  الفوتوغرافــي؛  للتصويــر   CONTACT
تورونتــو للصــور؛ Karsh-Masson Gallery  فــي اوتــاوا؛ 
 McIntosh ــري ــك، جالي ــي كبي ــري AXENEO7 ف جالي
Mississauga؛  مدينــة  جاليــري  اونتاريــو؛  لنــدن،  فــي 
ســان  متحــف  فلســطين-تورونتو;  مهرجــان 
فرانسيســكو للفنــون الحديثــة؛ المعهــد االســبانى 
لألفــام  الدولــي  اوبرهــاوزن  مهرجــان  للفنــون؛ 
القصيــرة فــي المانيــا؛ مركــز خليــل الســكاكيني 
فــي رام اهلل ومعــارض وتقديمــات عديــدة فــي عــدد 
مــن الجامعــات الكنديــة واالوروبيــة. حاصلــة نــزال 
البصريــة  والثقافــة  الفنــون  فــي  الدكتــوراه  علــى 
مــن جامعــة Western فــي لنــدن، كنــدا؛ الماجســتير 
مــن جامعــة  Ryerson فــي تورونتــو، وبكالوريــوس 
فنــون جميلــة مــن جامعــة Ottawa. حــازت نــزال علــى 
منــح دراســية عديــدة بمــا فــي ذلــك منحــة دكتــوراه 
مــن مجلــس ابحــاث العلــوم االجتماعيــة واالنســانية 
الكنــدي  ومنحــة اونتاريــو للدراســات العليا، وكذلك 
ومجلــس  الكنــدي  الفنــون  مجلــس  مــن  منــح 
ــزة  ــي حائ ــاوا. وه ــة اوت ــو ومدين ــي اونتاري ــون ف الفن
علــى جوائــز وامتيــازت مــن جامعــة Ottawa، جامعــة 
Ryreson، و Ottawa University اضافــة لعــدة منــح مــن 

مؤتمــرات عالميــة.
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