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بلدية رام الله وقلنديا الدولي

ــي 2018 التــي تحمــل ثيمــة  ــا الدول ــي، فــي تظاهــرة قلندي ــى التوال ــة عل ــة رام هللا للمــرة الثالث تشــارك بلدي
ــي  ــة ف ــة الفاعل ــات الثقافي ــع المؤسس ــترك م ــي المش ــل الثقاف ــة رام هللا بالعم ــن بلدي ــن“. تؤم “التضام
فلســطين كأســاس لتطويــر البنيــة التحتيــة الثقافيــة للمدينــة، ولمواجهــة قلــة المــوارد، وتضييقــات الحتالل، 
وذلــك فــي ســبيل تطويــر هويــة ورؤيــة مســتقبلية للعمــل الثقافــي فــي مدينــة رام هللا. مــن هنــا تأتــي أهمية 
المشــاركة فــي فعاليــات قلنديــا الدولــي؛ إذ يمنــح تجمــع قلنديــا الدولــي، الــذي يضــم مــا يزيــد علــى عشــر 
مؤسســات ثقافيــة مــن فلســطين وخارجهــا، بلديــَة رام هللا فرصــًة مهمــة للتعــرف عــن قــرب، إلــى أولويــات 
العمــل الثقافــي وآلياتــه لــدى المؤسســات الشــريكة، ويخلــق منصــة للحــوار والتشــبيك، ناهيــك عــن أنــه 

يضــع مدينــة رام هللا علــى خريطــة العمــل الثقافــي العالمــي. 

تعكــس ثيمــة هــذه الســنة مــن قلنديــا 2018، )تضامــن( الــروح التــي تتطلــع بلديــة رام هللا إلــى أن تكــون 
جــزءاً مــن العمــل الثقافــي فــي مدينــة رام هللا، أي البحــث عــن أشــكال مــن العمــل المؤسســاتي والثقافــي 
ــا  ــا ورؤيته ــق هويته ــذي تحتاجــه لتحقي ــر للمؤسســات الشــريكة الدعــم ال ــى أن يوف ــادر عل المشــترك الق
الثقافيــة، ولجعلهــا قــادرة علــى الســتمرار والزدهــار، ولجعلهــا أيضــاً أكثــر اســتجابة وتكّيفــاً مــع الأوضــاع 

الماديــة والسياســية والجتماعيــة الخاصــة بهــا، مقدمــًة أفضــل دعــم إلــى الفنانيــن. 

قامــات الفنيــة “ممــرات” وهــو برنامــج تبــادل وإقامــات  مــن هنــا، ارتــأت بلديــة رام هللا أن توظــف برنامــج الإ
ــي دعــم  ــة ودورهــا ف ــة الفني قام ــي مفهــوم الإ ــر ف ــادة التفكي ــى إع ــو المؤسســات الشــريكة إل ــة، يدع فني

الفنانيــن فــي ظــل الأوضــاع الجيــو - سياســية العالميــة الحاليــة. 

قامــات  ــج عــن هــذه السلســلة مــن الإ مــة المعــرض: ريــم فضــة(، هــو المعــرض النات “حــراك دائــم“ )قيِّ
التــي دعــت فنانيــن فلســطينيين ونظراءهــم مــن مــدن شــريكة إلــى التأمــل فــي مفهــوم التضامــن مــن زوايــا 
ــي  ــة، وعــرض فن ــة، ومحاضــرات أدائي ــال تركيبي ــة متنوعــة: أعم متعــددة. يقــدم المعــرض مداخــالت فني
أدائــي، وأعمــال مجتمعيــة، وأعمــال فيديــو، ولوحــات، ومســاءلت تأخــذ صــور لوحــات إعالنيــة. تســائل 
مــة اقتراحــات  هــذه الأعمــال الفنيــة بتنوعهــا الصــور الحاليــة للتضامــن، متأملــة فــي نمــاذج تاريخيــة، ومقدِّ
مســتقبلية، ومثيــرة لأســئلة مهمــة، ومنتقــدة أحيانــاً لمفهــوم التضامــن نفســه. مــا يجمــع هــذه الأعمــال أنهــا 
تحــاول أن تبــدأ مــن الجهــة الأُخــرى، وتحــاول أن تفتــح مــن خــالل الفــن مســاحة فضفاضــة تبحــث عــن 
ــل  ــاه السياســي. تقــوم هــذه الأعمــال، بأشــكال متنوعــة بتحوي مفهــوم التضامــن بفعــل أوســع مــن معن
نقــاذ: كيــف نســترجع مــا يختفــي، ومــا يتالشــى؟ أو كيــف نشــير إلــى ل  التضامــن إلــى شــكل مــن أشــكال الإ
ــم “حــراك دائــم” فــي فضــاءات مفتوحــة فــي مدينــة رام هللا تماشــياً مــع اســتراتيجية بلديــة  يــدوم؟ ينظَّ
رام هللا فــي تكريــس الفضــاء العــام فــي مدينــة رام هللا كمســاحة للفعــل الثقافــي والتضامــن الجتماعــي 

الداخلــي فــي المدينــة.



قامــات الفنيــة فــي  يهــدف الشــركاء فــي هــذا المقتــرح إلــى فتــح بــاب النقــاش فيمــا يتعلــق بشــأن دور الإ
دعــم صــورة أفضــل مــن الممارســة الفنيــة، ويحاولــون فــي الوقــت نفســه، فهــم ومســاءلة كيــف لصــورة 
قامــة الفنيــة وروحهــا أن يتنــاول الســياق العالمــي الجتماعــي السياســي المضطــرب الــذي يعيــش ويعمــل  الإ

فيــه الفنانــون حاليــاً. 

ــز  ــي ترك ــك الت ــة، تل ــات فني ــي إقام ــن ف ــتضافة فناني ــي اس ــة ف ــرة طويل ــريكة خب ــات الش ــك المؤسس تمل
علــى تطــور الفنــان المهنــي، وتمنــح الفنانيــن الفرصــة لتعزيــز مســيرتهم الفنيــة بالبحــث، والتركيــز علــى 
الســيرورات بــدلً مــن النتائــج. وذلــك يتطلــب مــن المؤسســات أن تتطــور مــع الحاجــات المتغيــرة للفنانيــن 
ــع المشــهد  ــج م ــف هــذه المؤسســات والبرام ــاً، أن تتكي ــن الضــروري حديث ــا. إذ صــار م ــف معه وأن تتكي
الفنــي الدولــي دائــم التغيــر، وليــس ذلــك فحســب، بــل وأن تأخــذ بعيــن العتبــار أيضــاً الســتجابة لالأوضاع 
الجتماعيــة السياســية المتحولــة، والتــي فــي بعــض الحــالت تكــون مثيــرة للتحــدي، إن لــم تكــن تشــّكل 
قامــات الفنيــة فــي أوروبــا  خطــراً علــى الفنانيــن وممارســاتهم. علــى ســبيل المثــال، هنــاك عــدد كبيــر مــن الإ
التــي تدمــج فــي برامجهــا إقامــات فنيــة لفنانيــن يســكنون فــي مناطــق نــزاع أو فــي أماكــن تؤثــر الأوضــاع 
ــن: فلســطين،  ــي. مــن هــذه الأماك ــة وفــي منتوجهــم الفن ــرة، فــي مســيرتهم الفني السياســية بصــورة كبي
ــار الفنانــون، أو يجــدون  ــا الوســطى. وفــي حــالت كثيــرة يخت ــا، وإيــران، وروســيا، وإفريقي وســوريا، وتركي
أنفســهم مجبريــن، علــى الترحــال للهــرب مــن التهديــدات السياســية والفكريــة والجســدية، ويــرون فرصــة 
ــر مــالذ آمــن  ــح توفي ــاً. واســتجابة لهــذه الأوضــاع، أصب ــاً ثانوي قامــات جانب ــي فــي هــذه الإ التطــور المهن

للفنانيــن ضــرورة أساســية للمؤسســات المضيفــة. 

ــاءلة  ــة للمس ــون مفتوح ــات أن تك قام ــذه الإ ــدة له ــورة المعتم ــى الص ــإن عل ــرات، ف ــذه المتغي ــن ه ضم
والنقــاش، حتــى يتســنى تبنــي توجــه جديــد وأكثــر فاعليــة فــي اســتضافة الفنانيــن الذيــن يســكنون ويعملون 

فــي ظــل هــذه الأوضــاع. 

تضم الأسئلة التي ترغب المجموعة في مناقشتها التالي: 

قامــات الفنيــة أن تدعــم الفنانيــن الذيــن اختبــروا أو يختبــرون صدمــات او ظروفــا صعبــة؟  كيــف يمكــن لالإ
قامــة الفنيــة وبعدهــا؟  مــا هــي مســؤولية المؤسســة المضيفــة تجــاه صحــة الفنانيــن وأمانهــم فــي أثنــاء الإ
وكيــف يمكــن للنقاشــات المتعلقــة بشــأن الممارســة الفنيــة أن تتســع فــي ســياقات كهــذه؟ تهــدف المبــادرة 
ــن وزمــالء، ومــع الجمهــور  ــا مــع فناني ــح المجموعــة الفرصــة لستكشــاف هــذه القضاي ــى من المشــتركة إل
ــكاراً  ــد الحــوارات أف ــى أن توّل ــع إل ــات وســياقات متنوعــة. ويُتّطل ــي مــن خلفي ــذي يؤمــل أن يأت العــام، ال
ــة  ــات الفني قام ــع الإ ــن وتعــزز موق ــة تســاند بصــورة أفضــل، الفناني ــات، وصــوراً تنظيمي ــدة، وتوجه جدي

كــِوكالت فــي المجتمعــات المدنيــة. 

أشكال يومية من المقاومة 



المرحلة الأولى / 2018 

مشروع ممرات 
ــل  ــي رام هللا قب ــم ف ــة يُنظ ــات فني ــروع إقام مش
بــدء قلنديــا الدولــي 2018، ويســتهدف الفنانيــن 
مــن  المشــروع  بــدأ  والفلســطينيين.  العالمييــن 
ــركاؤها:  ــة رام هللا وش ــا بلدي ــوة أطلقته ــالل دع خ
AIR فــي أنتويــرب، وقصــر أوجدوفســكي للفــن 
فــي وارســو، وبرنامــج   )U-jazdowski( المعاصــر 
هلســكني الدولــي للفنانيــن )HIAP( فــي هلســكني، 

ــدن.  ــي لن ــس ف ــاز ورك وغ

معرض “حراك دائم“ 
معــرض فنــي فــي الفضــاء العــام، مــن تقييــم 
ريــم فضــة. يعــرض الأعمــال الفنيــة التــي أُنتجــت 
قامــة الفنيــة فــي الفضــاءات  فــي برنامــج ممــرات لالإ
العامــة للمدينــة، وكجــزء مــن فعاليــات قلنديــا 

الدولــي 2018. 

لقاءات 
نقــاش مفتــوح أمــام الجمهــور فــي بدايــة فعاليــات 
ــات  قام ــج الإ ــن برام ــن ع ــم: ممثلي ــا 2018، يض قلندي
الفنيــة، وقّيمــي معــارض، ونشــطاء سياســيين، وعلماء 
اجتمــاع، ومعمارييــن؛ ويُعقــد فــي رام هللا. ســتكون 
ــن  ــاءات ضم ــج اللق ــن برنام ــنة م ــذه الس ــة ه ضياف
مشــروع الَمضافة/غرفــة المعيشــة، وهــو مشــروع فني 
ــي فــي بيــت الصــاع  لســاندي هــالل وأليســاندرو بيت
فــي رام هللا. ســتتناول النقاشــات موضــوع “الضيافة“ 
ــاول  ــن تن ــف يمك ــن، وكي ــة التضام ــى ثيم ــة عل كإجاب
قضايــا التضامــن مــن خــالل أشــكال الحركــة الدوليــة 

الفنيــة. 

المرحلة الثانية / 2019

برنامج تبادل: أشكال يومية من المقاومة
فــي   AIR الشــريكة:  المؤسســات  شــبكة 
للفــن  أوجدوفســكي  وقصــر  أنتويــرب، 
وارســو،  فــي   )U-jazdowski( المعاصــر 
 )HIAP( وبرنامــج هلســكني الدولــي للفنانيــن
ــدن،  ــي لن ــس ف ــاز ورك ــكني، وغ ــي هلس ف
وبلديــة رام هللا فــي رام هللا. ســتطلق دعوة 
إلــى الفنانيــن فــي بلجيــكا، وفنلنــدا، وبولنــدا 
ــة،  ــة فني ــات إقام ــدم بطلب ــطين للتق وفلس
حيــث ســيتم اختيــار ســتة فنانيــن للمشــاركة 
فــي إقامــات فنيــة فــي رام هللا، أو أنتويرب، 
قامــات  أو هلســكني، أو وارســو. ســتعقد الإ
علــى مرحلتيــن )ربيــع 2019( فــي رام هللا 
بلجيــكا،  مــن  الفنانيــن  أمــام  ومفتوحــة 
فــي   )2019 و)خريــف  وبولنــدا؛  وفنلنــدا 
أنتويــرب، أو هلســكني، أو وارســو ومفتوحــة 
وســتتكلل  الفلســطينيين،  الفنانيــن  أمــام 
بسلســلة مــن اللقــاءات فــي تشــرين الثانــي / 
نوفمبــر 2019 فــي قصــر أوجدوفســكي للفــن 

المعاصــر )U-jazdowski( فــي وارســو. 

*الرجــاء مراجعــة إعــالن الدعــوة لمزيــد مــن 
التفاصيــل.ِ 

وقصــر  أنتويــرب،  فــي   AIR الشــركاء: 
المعاصــر  للفــن  أوجدوفســكي 
وبرنامــج  وارســو،  فــي   )U-jazdowski(
فــي   )HIAP( للفنانيــن  الدولــي  هلســكني 
 هلســكني، وغــاز وركــس فــي لنــدن، وبلديــة 

رام هللا. 



يعتبــر “ممــرات“ أحــد البرامــج الثقافيــة المميــزة التــي تقدمهــا بلديــة رام هللا، والــذي يهــدف إلــى إعــادة 
تفعيــل الثقافــة فــي البلــدة القديمــة مــن رام هللا وإلــى توســيع الفعاليــات الثقافيــة ضمــن الحــدود البلديــة 
التــي تضــم بلــدات ومخيمــات الالجئيــن التابعــة لبلديــة رام هللا. ممــرات هــو برنامــج اقامــات فنيــة تــم 
ــن والفلســطينين.  ــن العالميي ــي 2018 ويســتهدف الفناني ــا الدول ــات قلندي ــل فعالي تنظيمــه فــي رام هللا قب
بــدأ المشــروع مــن دعــوة أطلقتهــا بلديــة رام هللا وشــركاؤها: AIR فــي أنتويــرب، وقصــر أوجدوفســكي للفــن 
ــي للفنانيــن )HIAP( فــي هلســكني، وغــاز  المعاصــر )U-jazdowski( فــي وارســو، وبرنامــج هلســكني الدول

وركــس فــي لنــدن. 

يهــدف البرنامــج إلــى خلــق منصــة للفنانيــن، والباحثيــن والقّيميــن للتأمــل فــي مســتقبل المدينــة، مــن خــالل 
قامــة الفنيــة مبنيــة علــى منهجيــة  ســيرورة تســمح لهــم بــأن يّطلعــوا علــى ماضــي المدينــة وحاضرهــا. الإ
ــل  ــل وتتخي ــي وتتأم ــال تحاك ــاج أعم ــا، وإنت ــخ رام هللا وحاضره ــر بتاري ــان للتفكي ــى الفن ــث؛ إذ يُدع البح
مســتقبل المدينــة. يشــجع البرنامــج الفنانيــن المقيميــن علــى اللقــاء بأفــراد عامليــن فــي القطــاع الثقافــي 
ــاج أعمــال فنيــة فــي الفضــاءات العامــة للمدينــة.  والمؤسســاتي وبحــث الأرشــيف العــام والخــاص، وإنت

المرحلة الأولى / 2018 

أطلقــت بلديــة رام هللا دعــوة إلــى الفنانيــن للتقــدم بطلبــات إقامــة فنيــة فــي رام هللا )حزيــران / يونيــو 
– أيلــول / ســبتمبر( والنخــراط فــي البحــث الجــاري بشــأن تاريــخ وذاكــرة البلــدة القديمــة لــرام هللا. لــم 
يكــن هنــاك أي شــروط تتعلــق بنــوع الممارســة الفنيــة أو الوســيط الفنــي، ولكــن كان علــى الفنــان أن يُظهــر 

اهتمامــاً واضحــاً بالنخــراط فــي المنطقــة. 

برنامج ممرات لإلقامات الفنية



قامة الفنية التالي:  قدمت الإ

سكناً مدة ل تزيد على شهر.	 
تغطية تكاليف السفر ذهاباً وإياباً.	 
نتاج. 	  مبلغ يغطي نفقات الإ
مبلغ شهري.	 
قامــة 	  تنظيــم محاضــرة للفنــان مــع نهايــة الإ

“حــراك  معــرض  فــي  والمشــاركة  الفنيــة 
دائــم“، ضمــن فعاليــات قلنديــا الدولــي 
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ــل، 	  ــيرورة العم ــى س ــة عل ــة فني إشــراف قيم

ــاج.  نت ــي الإ ــتية ف ــة لوجس ومتابع

وكان على الفنان المختار أن يقدم التالي: 

ــة 	  ــة الثقافي ــن الرؤي ــع ضم ــاً يق ــاً ميداني بحث
رام هللا. بلديــة  واهتمامــات 

عمــالً قابــالً للعــرض )فــي مؤتمــر، أو معــرض 	 
فنــي، أو محاضرة..إلــخ(. 

ــواد 	  ــتخدام الم ــة رام هللا باس ــماح لبلدي الس
الموثقــة والبحثيــة التــي ينجزهــا فــي موقعهــا 

ــي.  لكترون الإ



معرض: حراك دائم

نص القيمة الفنية: ريم فضة

قامــات الدوليــة “ممــرات“ كجــزء مــن مشــاركتها فــي مهرجــان  تقيــم بلديــة رام هللا لهــذا العــام برنامــج الإ
ــل هــذا البرنامــج بمعــرض تحــت  ــذي يتخــذ “التضامــن“ موضوعــاً رئيســاً. ويتكّل ــي 2018“، ال ــا الدول “قلندي
ــن:  ــن الفنّيَتي ــة للمجموعَتي ــاريع فني ــن مش ــة م ــات الفني قام ــاج الإ ــه نت ــرض في ــم“، يع ــراك دائ ــوان “ح عن
مجموعــة MTL )فلســطين/الهند(، ومجموعــة Kurs )صربيــا(؛ وللفنانيــن المشــاركين التاليــة أســماؤهم: خليل 
ربــاح )فلســطين(، وجــواد المالحــي )فلســطين(، وســاندي هــالل )فلســطين(، وياســمينا فوســيك )بولنــدا(، 
ودانييــل تــوكا )المكســيك(، وخوســيه لويــس بنيفيديــس )أمريــكا(. هــذا البرنامج/المشــروع بإشــراف وتنســيق 

القّيمــة الفنيــة ريــم فضــة. 

قامــات الدوليــة، الــذي أطلقتــه بلديــة رام هللا فــي العــام 2017، لربــط  “ممــرات“ هــو برنامــج التبــادل والإ
ــة فــي  ــة للمدين ــة المتنامي ــم، بالســتفادة مــن الشــبكات العالمي ــة بنظــراء لهــم حــول العال ــي المدين فنان
مجــال الثقافــة. ويُعــّد هــذا البرنامــج فرصــة للفنانيــن المحلييــن والعالمييــن للعمــل معــاً فــي مشــاريع فنيــة 
متعــددة ومتنوعــة، تعكــس همومــاً وموضوعــات سياســية واجتماعيــة تجمــع الفنانيــن المشــاركين، ويعيشــها 

كٌل فــي مدينتــه.

ــتركة  ــة مش ــي أرضي ــي 2018، يبن ــا الدول ــان قلندي ــة لمهرج ــية ومحوري ــرة رئيس ــن“ كفك ــوم “التضام إن مفه
ــة  ــع والهوي ــكان والمجتم ــة بالم ــرة متعلق ــئلة معاص ــات وأس ــأن موضوع ــاب بش ــة الخط ــي لغ ــالً ف وتداخ
التــي تتجــاوز المناطقيــة والُنظــم الرســمية؛ إضافــة إلــى أنــه يحاكــي، نســبياً، روح الســبعينيات مــن القــرن 
الماضــي، إذ كانــت القضيــة الفلســطينية قضيــة كونيــة، ومرتبطــة بحــركات ثوريــة تحرريــة وبالمقاتليــن مــن 
ــت  ــاً، وضّم ــن وممارســاته بصــور متعــددة محلي ــم التضام ــت قي ــد تمّثل ــم. وق ــة حــول العال أجــل الحري
عالميــاً، شــبكات وتحالفــات متعــددة. وتنوعــت صــوره وأنماطــه، علــى مــّر الوقــت، لتشــمل اعتبــارات دينيــة 

ــة.  ــة وعالمي ــة وقومي ــة وقبلي ــة وإنســانية واجتماعي ــة وثقافي وأيديولوجي

دارات  فــي فلســطين، كان ومــا زال، مصطلــح “التضامــن“، يعنــي مقاومــة مــن أجــل التحــرر مــن الإ
الســتعمارية المتتاليــة. والآن تتبــوأ الشــؤون الجتماعيــة المركــز الأول فــي الأهميــة جــراء الخالفــات 
الخارجيــة والداخليــة السياســية والجتماعيــة التــي أدت إلــى هــذا التدهــور، والــذي بــدوره أدى إلــى التبــاس 
فــي هــذه المرحلــة وجعــل إدارة، أو بالأحــرى ســوء إدارة مشــروع بنــاء الدولــة، هــو الشــغل الشــاغل. لقــد 
حــّور الطغيــان الناشــئ عــن النيولبراليــة أو الأيدولوجيــات الدينيــة بحــد ســواء، الموقــف الجمعــي السياســي 
ــول  ــح القب ــث أصب ــة، بحي ــة والجتماعي ــات الفردي ــي الأخالقي ــولت ف ــى تح ــره، وأدى إل ــي، وغّي والجتماع
بالوضــع الراهــن أحــد النتائــج السياســية المريبــة للرأســمالية. وعليــه، يشــّكل “الســؤال الجتماعــي“ الــذي 
يرتقــي بكرامــة ورفاهيــة المجتمــع ويعمــل لمصلحتــه ومــن منطلقــه، تناغمــا مــع مفهــوم التضامــن مــن أجــل 

الوصــول إلــى حــل للوضــع الراهــن المحتقــن. 



ضمــن هــذا المفهــوم، فــإن الأفــكار المشــتركة والقيــم والأهــداف التــي تجمعنــا يجــري تحريكهــا وإعــادة 
تنشــيطها وفحصهــا لإجــادة معانــي التضامــن والجمعيــة. وهــي قيــم كثيــراً مــا ســاعدت المجتمــع 
الفلســطيني فــي بقائــه وصمــوده عقــوداً متواليــة. ومــع جعــل “الســؤال الجتماعــي“ شــعاعاً محوريــاً، يمكــن 

ــى التضامــن مــن منظــورات متعــددة.  النظــر إل

 يدعــو معــرض “حــراك دائــم“ الفنانيــن إلــى استكشــاف “الســؤال الجتماعــي“ بصــورة تفاعليــة مــع مفهــوم 
ــة  ــن رؤي ــرة. ويمك ــة معاص ــارب محلي ــق تج ــة وخل ــارب العالمي ــى التج ــاح عل ــيما بالنفت ــن، ل س التضام
التضامــن مــن التوجهــات العديــدة التــي بُنيــت علــى أســاس الأرضيــة المشــتركة، و“الســؤال الجتماعــي“ قــد 

يســاعد فــي الوصــول إلــى إجابــة: مــا هــي صــورة المجتمــع التــي نريــد أن نرتقــي إليهــا؟ 

وضمــن هــذا الطــرح، يقــدم معــرض “حــراك دائــم“ مشــاريع فنيــة تتنــاول الأســئلة المحوريــة التاليــة: مــا 
هــي ماهّيــة التضامــن فــي الســياق الفلســطيني؟ وهــل نكتفــي برمزيــة العمــل التضامنــي وشــكلّياته؟ وهــل 
مصيــر كل الأعمــال التضامنيــة الأرشــفة فقــط؟ ومــا هــي الطــرق البّنــاءة التــي تكفــل صنــع عمــل تضامنــي 
تراكمــي تاريخــي مجتمعــي، يؤســس لفكــر تفاعلــي فــي عالــم يــزداد تعقيــداً؟ ومــا دور الفنــان والفــن الريادي 
فــي نهــج هــذا المســار؟ ومــا هــي ماهّيــة هــذا التضامــن إذا تحــول إلــى حــراك دائــم وأصبــح لــه أثــر فاعــل؟ 

* سُتعرض الأعمال الفنية بصورة غير تقليدية في الفضاء العام لمدينة رام هللا. 



حراك دائم / برنامج بلدية رام هللا
قلنديا الدولي 2018

8 - 30 تشرين الأول، 2018  
المعارض مفتوحة يوميا من 12:00 - 18:00 باستثناء 

يومي الجمعة والأحد

ثنين 8 تشرين الأول، 2018  الإ
فتتاح الرسمي: الإ

معرض “حراك دائم“
جولة المعرض

21:00 – 18:30
التجمع:

مبنى المحكمة العثمانية
25 شارع عيسى زيادة، البلدة القديمة، رام هللا

َماَذا نَْعِرُف َعن التََّضاُمن؟
أَْمِثَلٌة ُمْسَتِحيَلٌة ِمَن الَماِضي 

KURS
لوحة جدارية 

8 شارع دير الروم، البلدة القديمة، رام هللا 

الَمَضاَفة/ غرفة المعيشة 
ساندي هالل 

بيت الصاع، 3 شارع دار عواد، 
البلدة القديمة، رام هللا

نَْصٌب ِلَساِق َسانَْتا آنّا 
خوسيه لويس بينافيداس

فيديو، وعمل تركيبي 
حوش قندح، مبنى 37 ، شارع رقم 43

البلدة القديمة، رام هللا

أَْن تَْبَقى 
ياسمينا فوسيك

فيديو 
حوش قندح، مبنى 37 ، شارع رقم 43

البلدة القديمة، رام هللا

ْر َهَذا الَمَكان  حرِّ
MTL مجموعة

الشاشة اللكترونية 

ميدان الشباب، الماسيون
ذاعة يافطة إعالنية – شارع الإ

 يافطة إعالنية – منطقة الحرجة، 
البلدة القديمة، رام هللا

َهِذه َراَم هللا 
خليل رباح 

عمل تركيبي أدائي 
شارع كمال عدوان، البلدة القديمة، رام هللا

اَجُة الَمْتُروَكة رَّ الدَّ
جواد المالحي 

لوحة 
 دار بلدية رام هللا، 4 شارع عيسى زيادة، 

مركز المدينة، رام هللا

َكْيَف تَْمِشي َعَلى ارِْتَفاِع 8 ِمْتر
دانييل توكا 

محاضرة أدائية 
مبنى المحكمة العثمانية، 25 شارع عيسى 

زيادة، البلدة القديمة، رام هللا

الثالثاء 9 تشرين الأول، 2018 
15:00 -13:00

بيت الصاع، 3 شارع دار عواد، 
البلدة القديمة، رام هللا

حوارات )الجلسة الأولى(: 
أشكال يومية من المقاومة 

»هل يمكن للمداخلة الفنية أن تترجم 
التوترات الجتماعية إلى سرديات يمكن بدورها 

أن تتدخل في المشهد المتخيل للمكان؟« 
)فرانسيس أليس، الخط الأخضر، 2004(

ياسمينا فوسيك، جوانا راجكوفسكا، دانييل 
توكا،  ميلوس ميليتك، وماريانا رادوفانوفيش

20:00- 18:00
بيت الصاع، 3 شارع دار عواد، 

البلدة القديمة، رام هللا
حوارات )الجلسة الثانية(: 
أشكال يومية من المقاومة

في الوقت الذي تعزز فيه القوى السياسية 
الحواجز متسببة بانشراخات وانقسامات كبيرة 
في المجتمعات، يطرح السؤال التالي: ما هو 



الموقف الذي على الثقافة والشراكات متعددة 
الأطراف، أن تأخذه؟ وكيف نبني موقًفا كهذا؟
ألن كيرينس، إيكا سينكيفكس-نوفاكا، يوها 

هوسكونين، سالي أبو بكر، ويزيد عناني

الأربعاء 10 تشرين الأول، 2018 
 18:00 - 15:00

بيت الصاع، 3 شارع دار عواد، 
البلدة القديمة، رام هللا

المضافة / غرفة المعيشة 
 ساندي هالل، أليساندرو بيتي، 

آيات الطرشان، منير فاشه
مضافة مفتوحة أمام الجمهور 

18:30 – 18:00
مبنى المحكمة العثمانية

25 شارع عيسى زيادة، البلدة القديمة، رام هللا
َكْيَف تَْمِشي َعَلى ارِْتَفاِع 8 ِمْتر

ضياء حرب بالنيابة عن دانييل توكا 
محاضرة أدائية 

الخميس 11 تشرين الأول، 2018 
 21:00 - 18:00

بيت الصاع، 3 شارع دار عواد، 
البلدة القديمة، رام هللا

المضافة/ غرفة المعيشة
 ساندي هالل، أليساندرو بيتي، 

آيات الطرشان، منير فاشه
مضافة مفتوحة أمام الجمهور 

الأحد 14 تشرين الأول، 2018 
 21:00 - 18:00

بيت الصاع، 3 شارع دار عواد، 
البلدة القديمة، رام هللا

المضافة/ غرفة المعيشة 
 ساندي هالل، أليساندرو بيتي، 

آيات الطرشان، منير فاشه
مضافة مفتوحة أمام الجمهور 

الثنين 15 تشرين الأول، 2018 
 18:00 - 15:00

بيت الصاع، 3 شارع دار عواد، 
البلدة القديمة، رام هللا

المضافة/ غرفة المعيشة
 ساندي هالل، أليساندرو بيتي، 

آيات الطرشان، منير فاشه
مضافة مفتوحة أمام الجمهور 

18:30 – 18:00
مبنى المحكمة العثمانية، 25 شارع عيسى 

زيادة، البلدة القديمة، رام هللا
َكْيَف تَْمِشي َعَلى ارِْتَفاِع 8 ِمْتر

ضياء حرب بالنيابة عن دانييل توكا
محاضرة أدائية 

الثالثاء 16 تشرين الأول، 2018 
 21:00 - 18:00

بيت الصاع، 3 شارع دار عواد، 
البلدة القديمة، رام هللا

المضافة/ غرفة المعيشة
 ساندي هالل، أليساندرو بيتي، 

آيات الطرشان، منير فاشه 
مضافة مفتوحة أمام الجمهور 

السبت 27 تشرين الأول، 2018 
 21:00 - 18:00

بيت الصاع، 3 شارع دار عواد، 
البلدة القديمة، رام هللا

المضافة/ غرفة المعيشة
 ساندي هالل، أليساندرو بيتي، 

آيات الطرشان، منير فاشه 
مضافة مفتوحة أمام الجمهور 

الأحد 28 تشرين الأول، 2018 
  21:00 - 18:00

بيت الصاع، 3 شارع دار عواد، 
البلدة القديمة، رام هللا

ختام مشروع المضافة/ غرفة المعيشة 
 ساندي هالل، أليساندرو بيتي، 

آيات الطرشان، منير فاشه
مضافة مفتوحة أمام الجمهور 



The Abandoned Bicycle
mixed media on canvas
60 x 60cm, 2018

الدراجة المتروكة 
وسائط متعددة على قماش 

2018 ،٦0 x ٦0





يعيــد عمــل الدراجــة المتروكــة زيــارة عمــل الدراجــة مــن ســنة 1998، فــي أثنــاء النتفاضــة الأولــى، والــذي 
كان جــزءاً مــن سلســلة مــن اللوحــات التــي حــاول فيهــا المالحــي أن يوثــق الحيــاة اليوميــة فــي المخيمــات 
ــن،  ــى الالجئي ــن وســكر موزعــة عل ــاس طحي ــى أكي الفلســطينية والنتفاضــة الشــعبية. أُنجــزت الأعمــال عل
ــان  ــة للفن ــرورة ملح ــم ض ــي المخي ــاة ف ــق الحي ــي توثي ــة ف ــت الرغب ــي. مّثل ــان اليوم ــى الده ــة إل بالضاف
يمانــه وقتهــا بــأن المخيمــات وضــع مؤقــت وحلــه عاجــل. كانــت الدراجــة التــي رآهــا المالحــي ورســمها  لإ

مصنوعــة مــن مــواد أعــاد اســتخدامها شــباب فــي المخيــم. 

ــي  رث الثقاف ــؤال الإ ــاول س ــكو تن ــرض لليونس ــي مع ــارك ف ــي أن يش ــن المالح ــب م ــام 2004 / 2005، ُطل ع
الفلســطيني وكان هــذا الدافــع وراء مجموعتــه بعنــوان الذهــاب إلــى الالمــكان. فقــد فقــد المالحــي أعمالــه 
مــن النتفاضــة الأولــى، وإعــادة إنتــاج هــذه الأعمــال الطريقــة الوحيــدة لســتعادتها. عــاد المالحــي إلــى 
زيــارة العمــل، وقــام بإعــادة رســمه علــى أكيــاس طحيــن، ل تــزال تــوزع علــى الالجئيــن بعــد 1٦ ســنة، بهــدف 

التســاؤل عّمــا حــدث لراكبــي الدراجــة.

تتحــول الدراجــة فــي النســخ المتعــددة التــي أُعيــد إنتاجهــا إلــى صــرح يتضخــم، إذ تســوق نفســها وحدهــا، 
ــة  ــي متروك ــة وه ــى الدراج ــة إل ــخة للوح ــدث نس ــر أح ــرة. تنظ ــياء عاب ــى أش ــخاص إل ــول الأش ــا يتح فيم
ــروح  ــت فــي الماضــي صــورة لل ــن كان ــة وســاكنة، فــي حي ــدو معزول وحدهــا، بعــد أن اختفــى ركابهــا، وتب

ــن.  ــة والتضام الجماعي

اَجُة الَمْتُروَكة - جواد المالحي  رَّ الدَّ

لوحة

مواعيد العرض
الفتتاح: 8 تشرين الأول 2018 / 18:30

8-30 تشرين الأول / يوميا من الساعة 12:00-18:00 باستثناء يومي الجمعة والأحد 

مكان العرض 
دار بلدية رام هللا، 4 شارع عيسى زيادة، مركز المدينة



The Abandoned Bicycle revisits the work The Bicycle, first created in 1988 
during the First Intifada. It was part of a series of paintings in which the artist 
attempted to document both daily life in the refugee camp and the popular 
uprising. The works were created on flour and sugar sacks distributed to 
refugees, utilizing everyday paint. For Al Malhi there was an urgency to 
document life in the camp, as he believed it to be a temporary condition 
for which a resolution would be imminent. The bicycle he depicted had 
been made from refurbished materials by the young men of the camp. In 
2004/2005, Al Malhi was asked to be part of an exhibition with UNESCO 
which addressed the question of Palestinian cultural heritage; this was the 
impetus for the work Going Nowhere, as the art work of the artist from the 
First Intifada had been lost and his only record of it was through a slide 
reproduction. He revisited the work, re-painting the scene on similar sacks 
− that were still being distributed to refugees some 16 years later − with 
the aim of questioning what had happened to the riders? Through various 
versions and reproductions of the painting the bicycle itself becomes an 
enlarged monumental form and peddles on its own, while the figures are 
almost ephemeral. The most recent version of the painting sees the bicycle 
abandoned, the riders have left, the bicycle stands motionless in isolation, 
having once been a symbol of collectivity and solidarity.

The Abandoned Bicycle - Jawad al Malhi

Painting

Dates and times
Exhibition Opening: 8 October 2018 / 18:30 
8-30 October, daily except Fridays and Sundays | 12:00-18:00 

Location 
Ramallah City Hall, 4 Issa Ziadeh St, City Center, Ramallah 





About the Museum / The Palestinian Museum of Natural 
History and Humankind 2003 (detail), 2004. Wood, glass, 
vinyl text, olive trees, 210 x 210 x 64 cm.

نسان 2003 )تفصيل(، 2004.  عن المتحف / المتحف الفلسطيني لتاريخ الطبيعة والإ
 .٦4  x 210 x 210 ،خشب وزجاج وشريط لصق )فينيل( وشجر زيتون



بــدأت دائــرة النباتــات فــي متحــف فلســطين للتاريــخ الطبيعــي والنســاني شــراكة مــدة خمــس ســنوات مــع 
بلديــة رام هللا مــن أجــل خلــق فضــاء أخضــر فــي المدينــة. وقــد وضــع كل مــن الشــريكين ميزانيــة لخلــق 
الفضــاء الأخضــر واســتعادته بعــد أن ُفقــد فــي المدينــة. إن زراعــة شــجرة تحمــل معنــى أبعــد مــن مجــرد 
يكولوجــي.  كونــه إشــارة رمزيــة إلــى الصمــود والبقــاء، إلــى شــيء يفكــر فــي التصحيــح النقــدي والتاريخــي والإ

إن مدينــة رام هللا تســتعيد فضاءهــا الأخضــر كضــرورة إنســانية ومســؤولية ذاتيــة. 

نســاني“ هــو مشــروع ربــاح المفاهيمــي الــذي يستكشــف الطــرق  “متحــف فلســطين للتاريــخ الطبيعــي والإ
التــي يُبنــى التاريــخ مــن خاللهــا بصــورة اجتماعيــة وماديــة. المشــروع الــذي أُســس ســنة 1995، والــذي يأخــذ 
كنقطــة انطالقــه الســياق التاريخــي والجيوسياســي فــي فلســطين، عبــارة عــن ميتا-مؤسســة متحفيــة تنتــج 
وتعــرض أغراضــاً حرفيــة وفنيــة تعــود إلــى مــا قبــل التاريــخ حتــى اليــوم الحاضــر. هــذا المشــروع طويــل 
الأمــد متعــدد الصــور وغيــر زمانــي، واتخــذ نســخاً متعــددة فــي مختلــف المواقــع فــي العالــم. يقــع هــذا 
نتــاج ونماذجهــا وإعــادة خلقهــا  المشــروع ضمــن ممارســة ربــاح الواســعة التــي تهــدف إلــى تفكيــك صــور الإ
ونقدهــا، وخصوصــاً تلــك التــي تبنــي الســرد القومــي البــوي، والتــي تحتــل الفضــاء، وفــي النهايــة تســاهم 

فــي بنــاء التاريــخ مثــل المتاحــف والبينالــي والجرائــد وحتــى المعــارض. 

َهِذِه َراَم الله - خليل رباح 

عمل تركيبي أدائي

مواعيد العرض
الفتتاح: 8 تشرين الأول 2018 / 18:30

8-30 تشرين الأول / طوال الوقت من الساعة 12:00 - 18:30 باستثناء يومي الجمعة والأحد 

مكان العرض 
شارع كمال عدوان، البلدة القديمة، رام هللا



The Botanical Department at the Palestinian Museum of Natural History and 
Humankind has embarked on a five-year partnership with the Municipality of 
Ramallah to create a green project for the city. A budget has been allocated 
from both parties to create and retrieve green spaces that had been lost 
from the city. The act of planting and rooting a tree extends beyond the 
symbolism of being just a gesture of steadfastness to an engagement that 
ponders ecological, critical and historical correction. The city of Ramallah 
regains its green spaces as an act of urgent human and natural agency. 

The Palestinian Museum of Natural History and Humankind is Rabah’s 
ongoing conceptual project, investigating the ways in which history is socially 
constructed through material culture. Founded in 1995 and taking as a point 
of departure the historical and geopolitical context of Palestine, the Museum 
is a meta-institution that produces and presents artifacts and artworks 
dating from prehistory to the present day. This long-term conceptual project 
is polymorphic, atemporal and has had many iterations in various sites 
worldwide. It sits within Rabah’s wider practice that aims at deconstructing, 
reinventing, and critiquing modes and modules of production, especially 
those that construct national and patriarchal narrative, occupy space and 
ultimately contribute to history, such as, museums, biennials, newspapers 
and even exhibitions. 

Hathehe Ramallah - Khalil Rabah

Installation / Performance 

Dates and times
Exhibition Opening: 8 October 2018 / 18:30 
8-30 October, daily except Fridays and Sundays | 12:00-18:00 

Location 
Kamal Udwan St., Old City, Ramallah 



“Nice legs,” image from the entrance of the Illinois State 
Military Museum where Santa Anna’s wooden leg has been 
held as a war trophy since 1848.

“سيقان جميلة« صورة من مدخل متحف ولية إيلنوي، حيث يتم عرض قدم سانتا 
آنا الخشبية كغنيمة حرب من عام 1848. 





فــي هــذا الفيديــو، يبحــث كل مــن الفنــان الفلســطيني قيــس عســلي والفنــان ذي الأصــول الجنــوب 
أمريكيــة خوســيه لويــس بينافيــداس، عــن قــدم الجنــرال ســانتا آنــا الضائعــة. لــم يقتصــر فْقــُد الجنــرال 
علــى قدمــه الخشــبية لقــوى الوليــات المتحــدة المحتلــة فــي الجتيــاح والحتــالل الأمريكــي للمكســيك فــي 
الحــرب المكســيكية- الأمريكيــة، بــل خســر أيضــاً مــع نهايــة هــذه الحــرب ســنة 1848 نحــو نصــف الأراضــي 
المكســيكية. يبــدأ الفنانــان اللــذان يحمــل أحدهمــا صدمــة النكبــة ســنة 1948 فــي فلســطين، ويحمــل الآخــر 
ــات  ــد )فــي الولي ــى ســبرينغ فيل ــة إل ــا الغريب صدمــة الأراضــي المكســيكية المســروقة ســنة 1848 رحَلتهم
ــة كغنيمــة حــرب  ــه الغريب ــي قلعت ــا الخشــبية ف ــي قــدم ســانتا آن ــث يعــرض متحــف حرب المتحــدة(، حي

مروعــة تشــير إلــى إمبرياليــة الوليــات المتحــدة العالميــة. 

َنْصٌب ِلَساِق َساْنَتا آنا - خوسيه لويس بينافيداس 
بالتعاون مع قيس عسالي

فيديو وعمل تركيبي 

مواعيد العرض
الفتتاح: 8 تشرين الأول 2018 / 18:30 

8-30 تشرين الأول / يوميا من الساعة 12:00 - 18:30 باستثناء يومي الجمعة والأحد 

مكان العرض 
حوش قندح ، مبنى 37 ، شارع رقم 43 البلدة القديمة، رام هللا



In this video work Palestinian artist Qais Assali and Latinx artist Jose Luis 
Benavides search for Santa Anna’s missing leg. The Mexican general Santa 
Anna not only lost his wooden leg to invading U.S. forces during the 
American invasion and subsequent occupation of Mexico in the Mexico-
American War, he also lost half of Mexico’s territories to the U.S. at the 
end of that war, in 1848. Sharing the trauma of stolen lands, Mexico’s in 
1848 and the Palestinian Nakba in 1948, the two artists film their strange 
journey to Springfield, IL (USA) where a military museum keeps guard of 
Santa Anna’s wooden leg in its odd fortress as a macabre trophy of U.S. 
global imperialism.

Monument To Santa Anna’s Leg - Jose Luis Benavides  
In collaboration with Qais Assali

Video & Installation

Dates and times
Exhibition Opening: 8 October 2018 / 18:30 
8-30 October, daily except Fridays and Sundays | 12:00-18:00 

Location 
Housh Qandah, Building No. 37, St. No. 43 Old City, Ramallah 





Zalmoxis Mountain / 
Daniel Toca 

جبل زالموكسز / دانييل توكا 



ــر الجســد. نقــص  ــو، يتغي ــى العل ــالً. طقــس الصعــود. عل أن ترتفــع، أن تتســلق شــجرة، أو ســلماً، أو جب
الأوكســجين يجبــر الأعضــاء علــى أن تعمــل بصــورة مختلفــة. أن تتنفــس بصــورة مختلفــة يعنــي أن تكــون 

مختلفــاً.

ــا  ــار. تكنولوجي ــال طي ــرة ب ــي طائ ــة، أو ف ــرج مراقب ــى ب ــة، أو عل ــى تل ــى قصــر أعل ــو: عل ــى عل ــون عل أن تك
المراقبــة. العلــو هــو عضــو صناعــي يكشــف عّمــا يخفيــه القــرب، أن ترتفــع. العلــو يغيــر الداخــل والخــارج، 
الــذات والآخــر. أن ترتفــع، أن تتمشــى علــى علــو، أن تســكن الرتفــاع. أن تغيــر الأوضــاع الفيزيائيــة للجســد 

مــن أجــل إتاحــة إمــكان نــوع مختلــف مــن التفكيــر. 

َكْيَف َتْمِشي َعَلى اْرِتَفاِع 8 ِمْتر - دانييل توكا
 

محاضرة أدائية 

مواعيد العرض
الفتتاح:

8 تشرين الأول 2018 / 18:30
10 تشرين الأول 2018 / 00:٦ - 18:30 
15 تشرين الأول 2018 / 00:٦ - 18:30 

مكان العرض 
بيت الصاع، 3 شارع دار عواد، البلدة القديمة، رام هللا



To be high. To climb a tree, a ladder or a mountain. Rite of ascension. At 
the height, the body changes. The lack of oxygen forces our organism 
to work differently: to breathe differently is to be different: to be high. A 
hilltop castle, a watchtower, a drone. Surveillance technologies. Height is 
a prosthesis that unveils what is hidden by closeness: to be high. Height 
transforms the in and the out, the self and the other. To be high; to walk in 
the heights; to inhabit the heights. To change the physical conditions of the 
body in order to open the possibility of access to a different kind of thinking.

On How To Walk 8 Meters High - Daniel Toca

Lecture Performance

Dates and times
Exhibition Opening: 8 October 2018 / 18:30 
10, 15 October 2018 / 18:00-18:30 

Location 
Beit Saa’, 3 Dar Awwad St., Old City, Ramallah



وكالة الفنون العامة السويد / إلياس آرفدسون



Statens konstråd / Elias Arvidsson



المضافة/غرفــة المعيشــة التــي تحتــل موقعــاً بيــن الفضــاء البيتــي والعــام، هــي غرفــة المعيشــة المخصصة 
ــى اجتماعياً-سياســياً  ــح معن مــكان لزعزعــة دور الضيــف والمضيــف وتمن للضيافــة. تحمــل هــذه الغرفــة الإ
مختلفــاً لفعــل الضيافــة. فهــي تفّعــل حــق الأفــراد المؤقتيــن فــي الضيافــة، بحيــث ل يظلــون لالأبــد ضيوفــاً. 
أي حــق المطالبــة بالحيــاة فــي وجهتهــم الجديــدة مــن دون الشــعور بضــرورة التنــازل عــن رغبتهــم فــي 
ــة المعيشــة هــو مشــروع لســاندي هــالل،  ــي أوطانهــم. المضافة/غرف ــت ف ــا كان ــاة كم ــى الحي ــاء إل النتم
ــة  ــي مدين ــن ف ــن العام-الســويد مــع لجئي ــة الف ــي لوكال ــة ببحــث ميدان ــا المتعلق ــى تجربته ــاد عل بالعتم
بوديــن فــي الســويد فــي تشــرين الثانــي / نوفمبــر 201٦. إذ اســُتوحي هــذا المشــروع مــن قصــة الالجئَيــن، 
ياســمين وإبراهيــم، اللذيــن انتقــال إلــى بوديــن مــن ســوريا قبــل ســنتين. واســتقيا مــن تقاليــد الضيافــة فــي 
وطنهمــا غيــر موافقيــن علــى أن عليهمــا أن يتخليــا عــن حقهمــا فــي أن يكونــا مضيفيــن فــي بيتهمــا الجديــد. 
ــويديين  ــة س ــتهما لضياف ــة معيش ــا غرف ــوريا: أن يفتح ــي س ــا ف ــن حياتهم ــاً م ــزءاً مهم ــا كان ج ــتمرا بم فاس
ــي  ــخصي والجمع ــا الش ــتعادة تاريخهم ــة لس ــا، طريق ــبة إليهم ــة، بالنس ــكان الضياف ــح إم ــم. أصب وغيره

المفقــود، والجمــع بيــن حياتهمــا التــي خســراها فــي ســوريا مــع حياتهمــا الجديــدة فــي الســويد. 

ــم  ــى تقدي ــة رام هللا، إل ــة مــن خــالل بلدي ــي كضيف ــا الدول ــات قلندي ــت ســاندي هــالل ضمــن فعالي ُدعي
ــة  ــي ســيفتحان غرف ــع إليســاندرو بيت ــي الســويد. وســوياً م ــدأ ف ــذي ب ــة المعيشــة، ال عمــل المضافة/غرف
معيشــة فــي رام هللا فــي بيــت الصــاع أمــام الفنانيــن الشــباب والمعمارييــن للتســاؤل بشــأن الكيفيــة التــي 
مــن الممكــن فيهــا أن تكــون الممارســة الفنيــة حاليــاً فــي فلســطين، نقديــًة وإقتراحيــة مــن دون أن تصبــح 

متواطئــة مــع الحتــالل والقمــع أو تابعــة للصــور الحديثــة مــن الرأســمالية. 

ــوار.  ــم الف ــن مخي ــا م ــى رام هللا مضافته ــتجلب إل ــاركة، وس ــة مش ــاً مضيف ــتكون أيض ــان س ــات الطرش آي
ــون  ــي أن تك ــرأة ف ــا كام ــة بحقه ــة للمطالب ــة كطريق ــنة الماضي ــوار الس ــي الف ــا ف ــح مضافته ــررت فت إذ ق
مضيفــة وأن تديــر مضافــة فــي الفضــاء العــام فــي المخيــم. ثــم سيشــارك الدكتــور منيــر فاشــه كمضيــف، 
وســيطرح رؤيتــه التــي تــدور حــول فكــرة المجــاورة كطريقــة جوهريــة فــي تأمــل الأشــكال التــي يمكــن فيهــا 

أن نكــون معــاً فــي الوقــت الحالــي، وهــي أفــكار أساســية لمشــروع المضافة/غرفــة المعيشــة. 

هــذه النســخة فــي رام هللا تعــرض فيلــم غرفــة المعيشــة، إخــراج نعومــي دو سوســا. والــذي صنــع بتكليــف 
مــن آركديســك، ســتوكهولم، بدعــم مــن وكالــة الفــن العام-الســويد.

الَمَضاَفة/غرفة المعيشة - ساندي هالل بالتعاون مع آيات الطرشان ومنير فاشه

فضاء لقاء مفتوح أمام الجمهور



مواعيد اللقاءات
الفتتاح:

8 تشرين الأول 2018 / 18:30
9 تشرين الأول 2018 / 13:00-15:00 و20:00-18:00

10 تشرين الأول 2018 / 15:00 - 18:00 
11 تشرين الأول 2018 / 18:00 - 21:00 
14 تشرين الأول 2018 / 18:00 - 21:00 
15 تشرين الأول 2018 / 15:00 - 18:00 
1٦ تشرين الأول 2018 / 18:00 - 21:00 

27 تشرين الأول 2018 / 18:00 - 21:00 
28 تشرين الأول 2018 / 18:00 - 21:00 

مكان اللقاءات 
بيت الصاع، 3 شارع دار عواد، البلدة القديمة، رام هللا



Ayat Al Turshan will be another host, bringing to 
Ramallah her own Madhafah from Fawwar Refugee 
Camp. Ayat opened up her Madhafah in Fawwar 
Camp a year ago, as a way to claim her right as a 
woman to be a host and to have an open public 
gathering space with an artistic, social and political 
agency in the public realm of the camp. 

Mullaem Munir Fasheh is invited as yet another 
host in the Ramallah Madhafah. He will bring with 
him concepts such as Mujawara (neighborliness) as 
essential ways of reflecting on how to be together 
today, concepts that have been foundational for the 
project of the living room. 

This part of the project in Ramallah will also feature the 
film Living Room, directed by Ana Naomi de Sousa, 
which was commissioned by ArkDesk, Stockholm, 
with the support of Public Art Agency Sweden.

Dates and times
Exhibition Opening: 8 October 2018 / 18:30 
9 October 13:00 – 15:00; 18:00 - 20:00
10, 15 October / 15:00-18:00 
11, 14, 16, 27, 28 / 18:00-21:00 

Location 
Beit Saa’, 3 Dar Awwad St. Old City, Ramallah 



Located between the domestic and the public sphere, Al Madhafah/ The 
Living Room, is the space dedicated to hospitality. It has the potential 
to reverse the roles of guest and host and give a different socio-political 
meaning to the act of hospitality: It activates the rights of itinerant or migrant 
people to be a host rather than an eternal guest; giving them the right to 
claim life in a new destination without feeling obliged to revoke the desire 
of belonging to life back home. 

Al Madhafah is a project by DAAR (Decolonizing Architecture Art Residency), a 
collaborative endeavor between Sandi Hilal and Alessandro Petti, and based 
on Hilal’s experience while conducting fieldwork for the Public Art Agency 
Sweden with refugees in the city of Boden, Sweden, in November 2016. 
The project is inspired by a story about a Syrian refugee couple, Yasmeen 
and Ibrahim, who had moved to Boden from Syria two years previously and 
drew on the tradition of hospitality, never accepting that they should give 
up their right to be hosts in their new home. They continued what had been 
an important part of their life in Syria, opening up their living room to host 
both Swedes and others. The possibility of hosting had become, for them, a 
way to regain access to their lost personal and collective history, combining 
their lost life in Syria with their new life in Sweden. 

In the context of Qalandia International, Sandi Hilal was invited by Ramallah 
Municipality to present the work of the living room initiated in Sweden. 
Together with Alessandro Petti she will open the living room of the public 
House Beit Al-Saa in Ramallah to young artists and architects in order to ask 
how an artistic practice in Palestine today could be critical and pro-positive 
− without becoming complicit to the regime of occupation and oppression 
or captured by forms of contemporary capitalism. 

Al Madhafah / The Living Room - Sandi Hilal in collaboration 
with Ayat Al Turshan & Munir Fasheh

A meeting space open to the public 



مسيرة على جسر بروكلين إلى البيوت 
النهدية حيث قتل شاب أسود آخر من 

 MTL :قبل شرطة نيويورك. تصوير
الجبهة المباشرة للعمل لفلسطين 

 )2014(

A march over the Brooklyn 
bridge to the Pink Houses 
where another black youth 
was murdered by the NYPD. 
Image credit: MTL/direct 
action front for Palestine 
(2014)





عالنــات لنصبهــا فــي رام هللا، إذ ســتحمل هــذه  ســتقوم مجموعــة MTL بعمــل مجموعــة مــن لوحــات الإ
اللوحــات رســائل تركــز علــى الأســئلة التــي يمكــن أن تُطــرح مــن أجــل التفكيــر فــي التحريــر وربطــه بهواجــس 

الحيــاة اليوميــة فــي رام هللا وغيرهــا.

وســيكون ذلــك فــي ورشــة إنتــاج رايــات وإعالنــات مــن رام هللا إلــى دنمــارك ونيويــورك، وســتتضمن عــدة 
عالنيــة التــي ســتحمل  أنشــطة: صنــع رايــات، وتحضيــر الطعــام، وحــوارات. أمــا الغــرض مــن اللوحــات الإ
جماليــات الرايــات أن تبــدأ حــواراً ل يبــدأ مــن الأجوبــة، بــل مــن إمــكان طــرح أســئلة أفضــل، ونحــن نفكــر 

فــي التحريــر الجمعــي. 

MTL ْر َهَذا الَمَكان - مجموعة حرِّ

لوحات إعالنية 

مواعيد العرض
الفتتاح: 8 تشرين الأول 2018 / 18:30

8-30 تشرين الأول / يوميا طوال الوقت 

مكان العرض 
الشاشة اللكترونية – ميدان الشباب، الماسيون

ذاعة يافطة إعالنية – شارع الإ
يافطة إعالنية – منطقة الحرجة، البلدة القديمة، رام هللا



In a banner-making production party from Ramallah, Denmark to NYC, MTL 
Collective will create several billboard signs to be placed in Ramallah. The 
billboard messages will focus on questions that aim to encourage reflections 
on decolonization, while connecting to everyday life concerns in Ramallah 
and beyond. The production party will involve banner making, food, and 
conversations. These billboards, with aesthetics of banners, intend to begin 
a conversation by offering not answers but the possibility of asking better 
questions as we think of collective liberation.

Decolonize This Place - MTL COLLECTIVE

LED Screen

Dates and times
Exhibition Opening: 
8 October 2018 / 18:30 
8-30 October, all the time. 

Location 
Youth Square, Masyoun Billboard, Radio Station St. Billboard,  
Harajeh Billboard, Old City, Ramallah



ياسمينا فوسيك، رسم، حبر على ورق. 

Jasmina Wojcik drawing, ink on paper





لطالمــا عملــت الفنانــة فــي مشــاريع تظهــر أفــكاراً تتعلــق بتمكيــن المجتمــع المحلــي والســتدامة. تعتمــد 
ــاء  ــي أثن ــن، ونشــطاء سياســيين تلتقيهــم ف ــالء ممارســين، وفناني ــع زم ــى العمــل والتعــاون م فوســيك عل
ــي 2018،  ــا الدول ــي قلندي ــرة “التضامــن“ لـــ بينال ــاء. وفــي اســتجابتها لفك ــة للمــدن والأحي ــا الميداني زياراته
توجهــت فوســيك إلــى التفكيــر فيمــا يجعــل الأشــياء تبقــى، متأملــة فــي الكيفيــة التــي يمكــن فيهــا لهــذه 
اللقــاءات أن تحمــل أثــراً دائمــاً. يصبــح “التضامــن“ نقطــة بــدء للتأمــل فــي: كيــف مــن الممكــن للنشــاط أن 

ــاً لتحســين الأوضــاع الحياتيــة للنــاس.  ــراً حقيقي يصنــع أث

يكولوجــي، الزراعــة  ــة مــع محمــد صالــح الــذي يملــك خبــرة ومعرفــة واســعة فــي حقــل الإ تتعــاون الفنان
المســتدامة، والتدويــر، والحاجــات المحليــة. وســتبني معــه بالتعــاون مــع شــريكها جاكــوب، أداًة / منصــًة 

بيئيــة جاهــزة لالســتعمال، وســتكون متاحــة كأداة للجميــع. 

َأْن َتْبَقى - ياسمينا فوسيك 
بالتعاون مع محمد صالح وجاكوب فروبلوفيسكي

فيديو

مواعيد العرض
الفتتاح: 8 تشرين الأول 2018 / 18:30

8-30 تشرين الأول / يوميا من الساعة 12:00 - 18:00 باستثناء يومي الجمعة والأحد 

مكان العرض 
حوش قندح ، مبنى 37 ، شارع رقم 43، البلدة القديمة، رام هللا



The artist has long worked in projects that feature ideas pertaining to 
community empowerment and longevity. She relies on working and 
collaborating with fellow practitioners, activists, and artists throughout her 
visits to many cities and districts. In response to the theme of solidarity 
for Qalandia International 2018, Jasmina has intuitively looked to the ideas 
entrenched in “making something stay,” reflecting on how these encounters 
can have a lasting effect. “Solidarity” becomes a starting point for 
considerations on how activity could make a real impact and help improve 
the living conditions of people. She is collaborating with Mohammed 
Saleh, who has wide experience and knowledge in the fields of ecology, 
permaculture, upcycling and the local needs. Together with Mohammad 
and her partner Jakub, they will create a ready-to-use ecological platform/
tool, which will be open for everyone. 

To Stay - Jasmina Wójcik in collaboration with Mohammed 
Saleh and Jakub Wróbleski

Video

Dates and times
Exhibition Opening: 8 October 2018 / 18:30 
8-30 October / 12:00 -18:00

Location 
Housh Qandah, Building No. 37, St. No. 43, Old City, Ramallah





KURS mural in Itas factory, 
Croatia, Urban festival 13, 2015.

ــاس،  ــع إيت ــة ل KURS فــي مصن جداري
كرواتيــا، المهرجــان العمرانــي 13، 2015. 



هــذا العمــل عبــارة عــن تدخــل فــي الفضــاء العــام ومكــّون مــن أمثلــة تاريخية مجتــزأة مــن أفعــال تضامنية. 
نبــدأ مــن اطروحــة بنجاميــن الثانيــة بشــأن مفهــوم التاريــخ “التعبيــر عــن الماضــي ل يعنــي بالضــرورة أن 

نميــز ، كيــف كان فــي الحقيقــة. إنــه يعنــي أن تســيطر علــى الذاكــرة حيــن تشــع فــي لحظــة خطــر“. 

نعيــش اليــوم فــي عالــم تغلبــه دعــوات كثيــرة إلــى التضامــن. هــل أصبــح التضامــن جملــة و )أو( فعــل 
رمــزي للعامــة، وكيــف نخلــق الأوضــاع الماديــة الضروريــة للتضامــن؟ ل نملــك أجوبــة عــن هــذه الأســئلة. 
ولكننــا نريــد أن نشــير إلــى نمــاذج وأمثلــة عــن التضامــن، لنتعلــم ولنفتــح )أو ربمــا لنخلــق( فضــاء للتفكيــر 

فــي شــأن إمكانيــة النخــراط فــي أفعــال تضامــن فــي هــذا الوقــت. 

َضاُمن؟  َماَذا َنْعِرُف َعن التَّ
KURS - َأْمِثَلٌة ُمْسَتِحيَلٌة ِمَن الَماِضي

جدارية 

مواعيد العرض
الفتتاح: 8 تشرين الأول 2018 / 18:30

8-30 تشرين الأول / يوميا طوال الوقت من الساعة 12:00-18:00 باستثناء يومي الجمعة والأحد 

مكان العرض 
8 شارع دير الروم، البلدة القديمة، رام هللا 



This work is an intervention in public space composed of different fragments 
from historical examples of solidary actions. We start from Benjamin’s second 
thesis On the concept of history: “To articulate what is past does not mean 
to recognize ‘how it really was.‘ It means to take control of a memory, as it 
flashes in a moment of danger.”

Today we are witnessing frequent calls to solidarity. Has solidarity become a 
phrase and (or) a symbolic act of the public? How do we create the material 
conditions necessary for solidarity? We don’t have an answer this question. 
We want to point out some historical examples of solidarity, to learn and to 
open up (or create) a space for thinking about the possibility of engaging in 
solidary acts today.

What do we know about solidarity? 
(Im)possible examples from the past - KURS 

Mural

Dates and times
Exhibition Opening: 8 October 2018 / 18:30 
8-30 October, all the time except Fridays and Sundays / 12:00-18:00 

Location 
8 Deir Roum St. Old city, Ramallah 



حجارة الفكر، محل محمد بدوان في 
رام هللا، 2018 

تصوير. جوانا راجكوفسكا

2018, Think Stone, 
Mohamad Badwan’s shop in 
Ramallah
Photo. Joanna Rajkowska





ــع  ــذا التجم ــي له ــكن الطبيع ــي المس ــذا يعن ــطين، وه ــي فلس ــي ف ــل الأحيائ ــم الموئ ــة فه ــت الفنان حاول
ــع  ــد 15 ســنة يجم ــي رام هللا. أمضــى محم ــرة ف ــي شــارع الطي ــدوان ف ــد ب ــد. ووجــدت كان محم بالتحدي
الحجــارة التــي يهواهــا. تعيــش الحجــارة فــي متجــره مــع مختلــف الســلع الصامتــة، وتتحــول إلــى شــاهد 
صامــت علــى اقتصــاد الســوق الحــر الجتياحــي. يتحــدث محمــد عــن كل حجــر منهــا بخيــال ومحبــة؛ ويــرى 
فيهــا جماجــم بشــر وحيوانــات، وبيــوض طيــور وديناصــورات. وهــذا يعيــد تخيــل مجمــل البلــد، فلســطين. 
فــي أوقــات التغلغــل النيوليبرالــي الســام، تصبــح دكانــه نافــذة لشــكل آخــر لفهــم الزمــن وتعطينــا نظامــا 

مختلفــا لالأشــياء.

حجارة الفكر - جوانا راجكوفسكا

مداخلة إجتماعية

مواعيد العرض
الفتتاح: 8 تشرين الأول 2018/ 18:30

8-30 تشرين الأول/ يوميا من الساعة 12:00 - 18:00 باستثناء يومي الجمعة والأحد

مكان العرض 
34 شارع دار ابراهيم، البلدة القديمة، رام هللا



The artist was searching to understand the biotope core of Palestine, which 
is the ecological habitat of this particular community. She found the shop of 
Mohamad Badwan, in Al Tireh St. in Ramallah. Mohamad had spent 15 years 
collecting stones. He cherishes them. The stones inhabit his shop alongside 
various salient commodities, becoming silent witnesses to a raging free-
market economy. Mohamad talks about every single stone, with imagination 
and affection; he sees human and animal sculls, birds and dinosaur eggs 
in them. The whole country, Palestine, is re-imagined. In the times of 
toxic neoliberal paradigms, his shop becomes a window into a different 
understanding of time and a different order of things.

Think Stonem - Joanna Rajkowska

Social Intervention

Dates and times
Exhibition opening: 8 October 2018, 16:30
8-30 October, 12:00-18:00

Location 
34 Dar Awwad St., Old City, Ramalla







الثالثاء 9 تشرين الأول / أكتوبر 2018
اللقاء الأول 1٣:00-15:00، بيت الصاع، ٣ شارع دار عواد، البلدة القديمة

اللقاء الثاني: 18:00-20:00، بيت الصاع، ٣ شارع دار عواد، البلدة القديمة 

قامــات  “حــوارات“ هــو برنامــج مــن النقاشــات والحــوارات بتنظيــم مــن مجموعــة مــن الشــركاء فــي شــبكة الإ
ــج  ــو، وبرنام ــي وارس ــر )U-jazdowski( ف ــن المعاص ــكي للف ــر أوجدوفس ــرب، وقص ــي أنتوي ــة: AIR ف الفني
ــُيعَقد  ــة رام هللا. س ــدن، وبلدي ــي لن ــس ف ــاز ورك ــكني، وغ ــي هلس ــن )HIAP( ف ــي للفناني ــكني الدول هلس
ــج  ــن برام ــن ع ــيضم: ممثلي ــي رام هللا، وس ــي 2018 ف ــا الدول ــات قلندي ــة فعالي ــي بداي ــوارات ف ــج ح برنام
ــخ.  ــاع، ومعماريين..إل ــاء اجتم ــيين، وعلم ــطاء سياس ــارض، ونش ــي مع ــن، وقّيم ــة، وفناني ــات الفني قام الإ
ــاندي  ــة، لس ــة المعيش ــروع الَمضافة/غرف ــن مش ــاءات ضم ــج اللق ــن برنام ــنة م ــذه الس ــة ه ــتكون ضياف س

ــت الصــاع فــي رام هللا.  ــي بي ــي ف هــالل وأليســاندر بيت

يقتــرح “حــوارات“ النظــر إلــى مفهــوم التضامــن مــن خــالل استكشــاف قيمــة العمــل معــاً واســتراتيجياته. 
ــي  ــرة ف ــامات كبي ــراخات وانقس ــببة بانش ــز متس ــية الحواج ــوى السياس ــه الق ــزز في ــذي تع ــت ال ــي الوق وف
المجتمعــات، يطــرح الســؤال التالــي: مــا هــو الموقــف الــذي علــى الثقافــة والشــراكات متعــددة الأطــراف، 

أن تأخــذه؟ وكيــف نبنــي موقفــاً كهــذا؟

خــالل اللقــاءات، يفتــح نقــاش بشــأن ســؤال يطرحــه فرانســيس أليــس فــي مشــروع الخــط الأخضــر )2004(: 
“هــل يمكــن للمداخلــة الفنيــة أن تترجــم التوتــرات الجتماعيــة إلــى ســرديات يمكــن بدورهــا أن تتدخــل فــي 
المشــهد المتخيــل للمــكان؟“ ويتســاءل أليــس أيضــاً، عــن موقــع الفنــان فــي مجتمعــه، ويستكشــف ســلطة 

يمــاءة الفنيــة.  الإ

أطلقــت النقاشــات بشــأن ســؤال أليــس، مشــروعاً بعنــوان “أشــكال يوميــة مــن المقاومــة“، وهــو عبــارة عــن 
ــو،  ــي وارس ــر ف ــن المعاص ــكي للف ــر أوجدوفس ــرب، وقص ــي أنتوي ــن: AIR ف ــاون كل م ــادل بتع ــج تب برنام

ــة رام هللا لعــام 2019.  ــي هلســكني، وبلدي ــن )HIAP( ف ــي للفناني ــج هلســكني الدول وبرنام

حوارات



المرحلة الثانية: 201٩

أشكال يومية من المقاومة 

)دعوة إلى تقديم طلبات إقامات فنية في أنتويرب، ووارسو، وهلسكني، ورام الله( 

يمثــل “أشــكال يوميــة مــن المقاومــة“، برنامــج التبــادلت الفنيــة، نتــاج تعــاون بيــن AIR فــي أنتويــرب، وقصــر 
ــكني،  ــي هلس ــن )HIAP( ف ــي للفناني ــكني الدول ــج هلس ــو، وبرنام ــي وارس ــر ف ــن المعاص ــكي للف أوجدوفس
وبلديــة رام هللا. يقــدم هــذا المشــروع إقامــات فنيــة لســتة فنانيــن مــن البلــدان المشــاركة، ويرتكــز علــى 
الســؤال التالــي: “هــل يمكــن للمداخلــة الفنيــة أن تترجــم التوتــرات الجتماعيــة إلــى ســرديات تتدخــل فــي 
ــة  ــى الممارس ــج إل ــر البرنام ــر، 2004(. ينظ ــط الأخض ــس، الخ ــيس ألي ــكان؟“ )فرانس ــل للم ــهد المتخي المش
ــتراتيجية  ــالل اس ــن خ ــك م ــوم بذل ــطين، ويق ــرام هللا وفلس ــة ب ــاع الخاص ــن الأوض ــة ضم ــة والحرك الفني
ــدا، لمــدة  ــدا، وفلســطين، وبولن ــكا، وفنلن ــن مــن بلجي ــة لفناني ــح البرنامــج ســت إقامــات فني ــادل. يمن التب
ثالثــة أشــهر فــي بلــد مــن اختيــار الفنــان مــن أجــل أن يتبادلــوا وجهــات النظــر والــرؤى بيــن بعضهــم ومــع 

الجمهــور.

قامــات الفنيــة فــي الفتــرة الممتــدة مــن )نيســان / أبريــل – حزيــران / يونيــو 2019(،  يقــع الجــزء الأول مــن الإ
وهــو مفتــوح أمــام فنانيــن مــن بلجيــكا، وفنلنــدا، وبولنــدا ليعيشــوا ويعملــوا علــى مشــروع فنــي فــي مدينــة 
قامــات الفنيــة، فيقــع  رام هللا. وســيجري اختيــار فنــان مــن كل بلــد مذكــور أعــاله. أمــا الجــزء الثانــي مــن الإ
فــي الفتــرة الممتــدة مــن )أيلــول / ســبتمبر - تشــرين الثانــي / نوفمبــر 2019(، وهــو مفتــوح أمــام الفنانيــن 
الفلســطينيين ليعيشــوا ويعملــوا علــى مشــروع فنــي فــي وارســو، أو أنتويــرب، أو هلســكني. ستســتضيف كل 

مؤسســة فــي كل بلــد فنانــاً فلســطينياً واحــداً. 

ســيتكلل برنامــج التبــادل، الــذي ُصّمــم ليشــجع علــى الحــوار بيــن الفنانيــن وبيــن الجمهــور، بسلســلة مــن 
ــر  ــي / نوفمب الحــوارات واللقــاءات فــي قصــر أوجدوفســكي للفــن المعاصــر فــي وارســو فــي تشــرين الثان

 .2019

عــالن مفتــوح أمــام الفنانيــن العامليــن فــي حقــل الفنــون البصريــة فــي أوســع أشــكالها. ســيجري  هــذا الإ
اختيــار الفنانيــن المشــاركين بنــاء علــى تميزهــم الفنــي والأعمــال الُمقدمــة. تضــم لجنــة التحكيــم: 
ــل  ــة المعم ــر مؤسس ــان، مدي ــاك برزخي ــرب(، وج ــي AIR Antwerpen )أنتوي ــر الفن ــس، المدي ألن كيرين
ــد المحســن القطــان  ــي مؤسســة عب ــج العــام ف ــر البرنام ــي، مدي ــد عنان ــن المعاصــر )القــدس(؛ ويزي  للف
)رام هللا(؛ وســالي أبــو بكــر، مديــرة دائــرة الشــؤون الثقافيــة والمجتمعية فــي بلديــة رام هللا )رام هللا(؛ وإيكا 
قامــات الفنيــة فــي قصــر أوجدوفســكي )وارســو(؛ ويوهــا هوســكونين،  ســينكيفكس-نوفاكا، مديــرة قســم الإ

مديــر برنامــج هلســكني الدولــي للفنانيــن )هلســكني(. 



تقدم المنحة التالي: 

اختيــار 	  مــن  بلــد  فــي  فنيــة  إقامــة 
أشــهر ثالثــة  لمــدة  الفنــان، 

مبلغاً شهرياً.	 
نتاج. 	  مبلغاً يغطي مصاريف الإ
تغطية تذاكر السفر ذهاباً وإياباً. 	 
استوديو للعمل وسكن.	 
قامة الفنية.	  تنظيم فعالية أثناء الإ

ــول /  ــن مــن 21 أيل ــات مفتوحــة أمــام الفناني الطلب
ــر 2018. ــرين الأول / أكتوب ــبتمبر - 31 تش س

ــرين  ــي تش ــاركين ف ــن المش ــماء الفناني ــُتعلن أس س
الثانــي / نوفمبــر 2018. 

يرغبــون  الذيــن  الفلســطينيين  الفنانيــن  علــى 
 )PDF بالتقــدم أن يرســلوا نســخة الكترونيــة )ملــف
يضــم   s.abubakr@ramallah.ps ايميــل:  علــى 

التالــي: 

يضــم 	  وملــف  ومهنيــة  ذاتيــة  ســيرة 
علــى الأقــل شــرح عــن خمســة مشــاريع 

للفنــان/ة.
رســالة تعريفيــة تشــرح أســباب التقــدم 	 

قامــة الفنيــة. إلــى الإ

وصــف المشــروع الــذي تنــوي/ن العمل 	 
قامــة الفنيــة )ل يزيــد عــن  عليــه أثنــاء الإ

250 كلمــة(
 	 )CV( سيرة ذاتية
قامــة الفنيــة التــي تنــوي 	  حــدد/ي الإ

التقــدم لهــا.

ــاء  ــة، الرج ــة فني ــل كل إقام ــى تفاصي ــالع عل *لالط
ــة:  ــع المؤسس ــارة موق زي

أنتويرب
www.airantwerpen.be

هلسكني
http://www.hiap.fi

وارسو
http://u-jazdowski.pl/en/programme/

residencies/open-calls



أليساندرو بيتي 
والعدالــة  المعماريــة  الهندســة  فــي  أســتاذ 
فــي  للفــن  الملكيــة  المؤسســة  فــي  الجتماعيــة 
ــالل  ــاندي ه ــع س ــراكة م ــس بالش ــتوكهولم. أس س
ــج  ــن برنام ــارة ع ــو عب ــم“، وه ــي المخي ــة ف “جامع
ــن  ــة لالجئي ــم الدهيش ــي مخي ــي ف ــي تجريب تعليم
 ،)www.campusincamps.ps( لحــم  بيــت  فــي 
يهــدف إلــى تجــاوز البنــى التعليميــة التقليديــة 
نتــاج المعرفــي النقــدي  عــن طريــق خلــق فضــاء لالإ
المجتمــع.  ودمقرطــة  أكبــر  بتحــولت  المربــوط 
أســس عــام 2007، بالشــراكة مــع ســاندي هــالل 
ــط المعمــاري  ــة “دار للتخطي ــال وايزمــان جمعي وإي
ــن  ــع بي ــدف الجم ــاحور، به ــت س ــي بي ــي“ ف والفن
مكتــب معمــاري وإقامــة فنيــة لدعــوة المعمارييــن، 
والمصمميــن  السياســيين،  والنشــطاء  والفنانيــن، 
ــل  ــى العم ــن إل ــن، والقّيمي ــن، والمخرجي الحضريي
معــاً علــى موضوعــات تخــص السياســة والعمــارة.

آيات الطرشان 
نجليزيــة فــي جامعــة الخليــل، ثــم  درســت اللغــة الإ
عملــت فــي مهنــة التدريــس، بعدهــا انضمــت إلــى 
ــة  ــع لجمعي ــم“ التاب ــي المخي ــة ف ــروع “جامع مش
ســاهمت  والفنــي“.  المعمــاري  للتخطيــط  “دار 
جمعــي“،  “معجــم  مشــروَعي:  فــي  الطرشــان 
ــم فــي فضــاءات عامــة“.  ــادرة “الســاحة: التعل ومب
وقــد كانــت هــذه المبــادرة نتيجــة مجهــود جمعــي 
مــن المشــاركين فــي “جامعــة فــي المخيــم“، ومــن 
خــالل حــوار مــع المجتمــع المحلــي، والمؤسســات 
المحليــة والمتعاونيــن. شــغلت منصــب مديــرة 
تنفيذيــة لمركــز برنامــج النســاء فــي مخيــم الفــوار 
لالجئيــن، وهــي منــذ خمــس ســنوات تكــرس وقتهــا 
للنضــال مــن أجــل حــق النســاء فــي المخيــم ليكــّن 
جــزءاً فاعــالً مــن بيئتهــّن. تســتضيف الطرشــان حالياً 
ــد  ــل التأكي ــن أج ــوار، م ــم الف ــي مخي ــة ف الَمضاف
ــم.  ــى حــق النســاء فــي الفضــاء العــام للمخي عل

جاكوب فروبلوفيسكي 
فنــان متعــدد الوســائط ومخــرج أفــالم، يحمــل 
شــهادة الدكتــوراه ويعمــل أســتاذاً مســاعداً فــي 

كليــة فنــون الميديــا فــي كليــة الفنــون الجميلــة فــي 
وارســو. يعمــل ضمــن وســائط فنيــة متنوعــة، مثــل: 
الفيديــو، والأفــالم التفاعليــة، والســرد الصوتــي 
الســردية  والبنــى  الفيلــم،  ونظريــة  البصــري، 
التصميميــة، وفــن إلقــاء القصــة الغامــر ومشــاريع 
متعلقــة بالفــن والعلــوم. يديــر اســتديو التصميــم 
ثالثــي الأبعــاد والحــوادث الفتراضيــة، الــذي يمنــح 
شــهادة الدبلــوم فــي الأكاديميــة. وهــو شــريك 
الســردية،  لالأنظمــة  المفتــوح  المختبــر  مؤســس 
ــم  ــو. ومصم ــبيكرز أفني ــة س ــي مؤسس ــر ف ومحاض
القواعــد البصريــة فــي فيلــم ياســمينا فوســيك 
ــزة  ــى جائ ــز عل ــع أورســوس )الحائ -ســيمفونية مصن
ــي وارســو  ــة ف ــون الحديث ــم مــن متحــف الفن الفيل
ــى  ــدي(. وهــو حاصــل عل ــم البولن ومؤسســة الفيل
ــة،  ــي للثقاف ــز الوطن ــابة )المرك ــدا الش ــة بولن منح
وهــو  القومــي(،  والتــراث  الثقافــة  وزارة  برنامــج 
ومهرجــان  بولونيــا،  غــودا  برنامــج  فــي  مــدرس 

الملتلديميــا ســايينا. 

جواد المالحي
يســكن ويعمــل فــي القــدس الشــرقية. حاصــل 
علــى الماجســتير فــي الفنــون الجميلــة مــن جامعــة 
ــزت  ــدة. رك ــة المتح ــي المملك ــون ف ــتر للفن وينشس
استكشــاف  علــى  الســنوات  مــدار  علــى  أعمالــه 
المجتمعــات المحليــة وعالقتهــا بالبيئــة المحيطــة، 
والمعرفــة المحليــة، والممارســات الحياتيــة اليومية، 
وذلــك عــن طريــق: اللوحــات، والفيديــو، والأعمــال 
الفوتوغرافــي.  والتصويــر  والنحــت،  التركيبيــة، 
التاليــة: “فــي  المعــارض الجماعيــة  شــارك فــي 
الشــرق الأوســط“، وغاليــري صفيــر اســمير، وبيروت 
)2008(، و“أرض ل أحــد؟“، وغيمــاك، والهــاغ )2008(، 
و“اســتعدادات المســتقبل“، وبينالــي الشــارقة 9، 
هيلينســكي  و“بينالــي   ،)2009( فينيــس“  و“بينالــي 
للتصويــر الفوتوغرافــي“ )2014(، و“بيــت عالمــي“، 
وبينالــي   ،“NSK و“جنــاح   ،)2012(  13 ودوكيومنتــا 
فينيــس )2017(. أمــا معارضــه الفرديــة الأخيــرة، 
ــد  ــل يوج ــي هنا/ه ــكان ل ــاك م ــل هن ــت: “ه فكان
 ،)2017( بانكســي  الفنــدق؟“، واوتيــل  فــي  غــرف 
ــل )2017(،  ــي، وبروكس ــم 197“، وإي آر ج ــت رق “بي



و“معاييــر عــدم الدقة“، ومؤسســة المعمــل )2014(. 
 Accented ــة ــة الفني قام ــى الإ ــي عل ــل المالح حص
ــاون هــاوس غاليــري فــي القاهــرة )2011(، و فــي الت
ــه جــزء مــن  IASPIS فــي ســتوكهولم )2017(. وأعمال
مجموعــات فنيــة فرديــة وعامــة فــي أوروبــا والشــرق 
البريطانــي، ومتحــف  الأوســط، منهــا: المتحــف 
المتحــدة،  المملكــة  فــي  مبريالــي  الإ الحــرب 
مــارات العربيــة المتحدة،  ومجموعــة براجيــل فــي الإ

ــا.  ــي فرنس ــدو ف ــز بامبي ومرك

جوانا راجكوفسكا
مــن مواليــد عــام 19٦8، وتقيــم فــي كل مــن لنــدن 
متعــددة  فنانــة  وهــي  بولنــدا.  فــي  وونوغــرود 
الجوانــب ومعروفــة لأعمالهــا فــي الفضــاء العــام، 
ــع  ــن الواق ــتقاة م ــواّد مس ــَف وم ــتخدم مواق إذ تس
لبنــاء موقعهــا وأعمالهــا التركيبيــة، والأفعــال التــي 
تواكبهــا. تنتــج جوانــا مــع هــذه المواقــف وبدونهــا 

ــاذج.  ــة ونم ــوًرا فوتوغرافي ــا، وص أفالًم

تتنــاول أعمالهــا بصــورة نقديــة إرث وسياســيات 
ــة  ــف عنصــَري الغراب ــن الأرض. وتوّظ ــات ف وجمالي
علــى  جوانــا  تركــز  أساســية.  كأدوات  هانــة  والإ
وتعــدد  نســانية،  الإ الأنشــطة  فــي  التقييــدات 
ــانية.  نس ــر الإ ــانية وغي نس ــات الإ ــوكالت والعالق ال

خليل رباح 
تســتقي ممارســة خليــل ربــاح الفنيــة مــن انشــغاله 
المعماريــة.  الهندســة  فــي  الواســعة  وخلفيتــه 
ــة تتحــدى  ــة مختلف ــم رؤي ــى تقدي ــدف إل وهــو يه
التوقعــات والمعرفــة العامــة. ويتأمــل وينشــغل 
ــة،  ــر، والذاكــرة، والهوي ــدور حــول التهجي بأفــكار ت
ومحيطهــم،  البشــر  بيــن  العالقــة  ويفحــص 

ضافــة إلــى طبيعــة الوضــع العالمــي. بالإ

ربــاح مؤســس متحــف فلســطين للتاريــخ الطبيعــي 
والبشــر، عــرض حديثــاً بصــورة منفــردة فــي كل مــن: 
ــروت،  ــن، )بي ــروت للف ــز بي ــط: مرك ــرق الأوس الش
 ،)2018 )بيــروت،  غاليــري  زملــر  وصفيــر   ،)2012
)نيويــورك،  فالكــس،  إي  المتحــدة:  والوليــات 

كونســتهاوس)هامبورغ،2015(،  وأوروبــا:   ،)2013
ضافــة إلــى  وصفيــر زملــر، )هامبــورغ، 2012(؛ بالإ
ــيدني  ــي س ــل: بينال ــدة، مث ــة عدي ــارض جماعي مع
وســاوباولو   ،)1995( كوانيغــو  وبينالــي   ،)1995(
ــس  ــي )2008(، وفين ــول بينال ــي )1998(، وليفرب بينال
بينالــي )2009(، ومتحــف الدوحــة )2010(، ومتحــف 
مــوري للفــن، طوكيــو )2012(، وبينالــي ثيســالونيكي 
)2013(، وبينالــي كوشــي موزيريــس )2014(، وبينالــي 
مراكــش )201٦(، وبينالــي الشــارقة )2017(، ومانفيســتا 

 .)2018(  12

خوسيه لويس بينافيداس 
فنــان،  عــام 198٦. وهــو  مــن مواليــد شــيكاغو 
أصــول  مــن  كويــري  ومــدرس  أفــالم،  ومخــرج 
ــي  ــتير ف ــهادة الماجس ــل ش ــة. يحم ــوب أمريكي جن
ــوي / شــيكاغو.  ــن جامعــة إيلين ــة م ــون الجميل الفن
تركــز أعمالــه علــى قضايــا تخــص: التاريخيــات، 
والســرديات الجتماعيــة، والصــوت. عــادة مــا يمــزج 
ــات  ــة وممارس ــيفية متعمق ــات أرش ــن ممارس ــا بي م
فنيــة قائمــة علــى أســاس بحثــي مكثــف مع الشــعر، 
ــالت  ــدم مداخ ــري. ق ــتقصاء النظ ــو والس والفيدي
ومؤتمــر  ستيشــن،  وكومفــورت  ثريوالــز،  فــي: 
الفــن  الأمريكيــة، ومؤسســة  الدراســات  جمعيــة 
لشــيكاغو بلــوك بارتــي، وشــيكاغو أركايــف، ومهرجــان 
ــه فــي: أوفرلــوك بليــس،  الفنانيــن. وعرضــت أعمال
وذا نايتنغيــل، ولينكــس هــول، ونايتــكاب كافيــه. 
وشــارك فــي: مهرجــان الطابــق الثقافــي، ومهرجــان 
ــه  ــم إن ــة. ث ــر، وS2F2 مهرجــان الأفــالم الصامت ري
أدى شــخصية مونكيــه لويغــي، وشــخصيته فــي كل 
ــا  ــز ريف ــس، ومرك ــتيك آرت ــن 65GRAND، وإيالس م

ــن.  ــي تيري ــون، وبينال ــد للفن وديف

دانييل توكا 
يحمــل شــهادة الماجســتير فــي فــن الصوتيــات 
فــي  وبكالوريــوس  برشــلونة،  جامعــة  مــن 
الفنــون الجميلــة مــن جامعــة ل اســميرالدا فــي 
إيليكترو-بيرتــو،  فــي  مقيــم  فنــان  المكســيك. 
ونــدا  وابــي،  وكاســا  بروجيكــت،  بلــو  ومؤسســة 
آرت كولونــي، وأكاديميــة الفــن كارلســرو. شــارك 



ــاب  ــة. ونشــر كت ــة وفردي فــي عــدة معــارض جمعي
ــن  ــارة ع ــوف نحــو الداخــل“ )2017(، وهــو عب “الوق
 مقالــة طويلــة حــول أشــكال المحتمــل، وكتــاب 
علــى  تعليــق  وهــو   ،)2014(  “Frygt og Bæven“
كتــاب كريكغــارد. حصــل علــى منــح ل اسكوسيســا، 
قــدم  وكوناكيــت.  وفونــكا،  بادين-فورتنبيــرغ، 
ــي  ــات ف ــدوات وورش ــرات ون ــي مؤتم ــالت ف مداخ
ــتاذاً  ــاً أس ــل حالي ــددة، ويعم ــة متع ــات فني مؤسس
فــي المركــز الوطنــي للفنــون فــي مدينــة المكســيك.

ريم فضة 
قّيمــة معــارض مســتقلة ومؤرخــة فنيــة. عملــت 
مــن 2010 - 201٦ قّيمــة مشــاركة لمعــرض فــن الشــرق 
لمتحــف  ظبــي  أبــو  لمشــروع  التابــع  الأوســط 
ــي  ــس ف ــا دور رئي ــم. وكان له ــولومون جوجنهاي س
تشــكيل اســتراتيجية ومجموعــة الشــرق الأوســط 
الفنيــة  الرؤيــة  وتصميــم  إفريقــي،  والجنــوب 
لمســتقبل المتحــف. وشــغلت فــي الســابق منصــب 
المعاصــر  للفــن  الفلســطينية  الجمعيــة  مديــر 
كاديميــة  )PACA( )2005(، وعملــت مديــراً أكاديميــاً لالأ
الدوليــة للفنــون / فلســطين، والتــي ســاعدت علــى 
ــد  ــة للعدي ــة قّيم ــت فض ــنة 200٦. عمل ــها س تأسيس
مــن المعــارض الدوليــة والبينالــي، وخصوصــاً تلــك 
ــن والســياق الجيوسياســي  ــا الف ــى بقضاي ــي تعن الت
القــدس“  “تحيــا  منهــا:  الأوســط  الشــرق  فــي 
ــت  المعــرض الفتتاحــي لمتحــف فلســطين / بيرزي
ــد الآن، وبينالــي مراكــش الســادس  )2017(، ول جدي
المتحــدة  العربيــة  مــارات  الإ وجنــاج   ،)201٦(
ــى  ــي فينيــس 55 )2013(. حــازت عل ــي، وبينال الوطن
ــال  ــي مج ــاز ف نج ــة لالإ ــس الثامن ــر هوب ــزة والت جائ
تقييــم المعــارض عــام 2017 وحصلــت أيضــاً علــى 
ــوراه فــي  منحــة فولبرايــت لســتكمال دراســة الدكت
ــة بجامعــة  ــن والدراســات البصري ــخ الف ــرة تاري دائ
ــاً تقيــم بيــن عمــان  كورنيــل عــام 2008. وهــي حالي

هللا.  ورام 

ساندي هالل 
مشــاركة  ســة  مؤسِّ وباحثــة.  معماريــة  مهندســة 
لـــجمعية “دار للتخطيــط المعمــاري والفنــي“، وهي 

عبــارة عــن مكتــب معمــاري وبرنامــج إقامــات فنيــة 
ــالت  ــة والمداخ ــات المفهومي ــن المضارب ــع بي يجم
مجــال  فــي  أيضــاً  هــالل  تعمــل  المعماريــة. 
لـــ  النقديــة. وهــي عضــو مؤســس  البيادغوجيــا 
ــج  ــن برنام ــارة ع ــو عب ــم“، وه ــي المخي ــة ف “جامع
ــن  ــة لالجئي ــم الدهيش ــي مخي ــي ف ــي تجريب تعليم
 ،)www.campusincamps.ps( لحــم  بيــت  فــي 
ترأّســت هــالل برنامــج تحســين المخيمــات فــي 
الأمــم  ِلـ“وكالــة   )2014  -  2008( الغربيــة  الضفــة 
ــة وتشــغيل الالجئيــن الفلســطينيين  غاث المتحــدة لإ

فــي الشــرق الأدنــى“ )الأونــروا(. 

قيس عسالي 
ــهادتَي  ــل ش ــام 1987. يحم ــس ع ــد نابل ــن موالي م
مــن  الجميلــة  الفنــون  فــي  الأولــى  ماجســتير، 
جامعــة بــارد / نيويــورك، والأُخــرى فــي تعليــم 
الفنــون مــن جامعــة مؤسســة الفــن / شــيكاغو، 
هــذا إلــى جانــب شــهادتين فــي البكالوريــوس، 
ــة مــن جامعــة النجــاح  ــون الجميل ــى فــي الفن الأول
ــة /  ــون الدولي ــة الفن ــن أكاديمي ــة م ــة والثاني الوطني
فلســطين. يعمــل حاليــاً أســتاذاً زائــراً، وفنانــاً مقيمــاً 
ــددة  ــه المتع ــرح أعمال ــيغان. تط ــة ميش ــي جامع ف
الوســائط أســئلة بيــن الموقــع والجســد فــي عالقتــه 
الكشــف عــن  مــع هويتــه ومحيطــه مــن أجــل 
المجــاز الــذي يحيــط بالجغرافيــات المتنــازع عليهــا. 
ــس  ــيون، وباري ــون كرياس ــي: ج ــه ف ــت أعمال عرض
)201٦(، ومهرجــان آرتيــس فيرتنينتــس دو تيردينتــس، 
والبرازيــل )201٦(، وبينالــي تيريــن، وشــيكاغو )2017(، 
ــان  ــيكاغو )2018(، ومهرج ــس، وش ــوك بلي وذا أوفيرل
نابلــس، ونابلــس )201٦(، وأكاديميرمــوت كونتنيرنيــس 
هــاوس، وأوســلو )2015(. عمــل محاضــراً فــي عــدة 
مؤسســات أكاديميــة فــي فلســطين، منهــا كليــة 

ــدس.  ــة / الق الأم

MTL مجموعة
ديلــون.  ونتاشــا  أميــن حســين  مــن  كل  أسســها 
وهــي عبــارة عــن مجموعــة تعاونيــة تربــط فــي 
والتنظيــم  والجماليــات  البحــث  بيــن  ممارســتها 
والعمــل المباشــر. وهــي أحــد الأعضــاء المؤسســين 



ــرة  ــة المباش ــالل، والجبه ــة الحت لـــ Tidal، ونظري
الجنــاح   ).G.U.L.F(و لفلســطين،  للعمــل 
العملــي والمســتقل لتحالــف عمــل الفنــان فــي 
الخليــج، والجبهــة الثقافيــة الضــد اســتعمارية، 
عمــل تيســر  تعاونيــة  وهــي   ،+MTL  وأخيــراً 

مواجهــة  حركــة  وهــي   Decolonize This Place
وتجمــع ضــد اســتعماري يشــتت الحــدود بيــن 
الفــن والنشــاط السياســي، ويتمحــور نشــاطها حــول 
خمســة أعمــدة مــن النضــال: نضــال الشــعوب 
فلســطين،  وحريــة  الســود،  وتحــرر  الأصالنيــة، 

والعمــال بالأجــرة، والتوســع المدنــي.

محمد صالح
ومصمــم  المســتدامة  الزراعــة  فــي  متخصــص 
ــة  ــا الزراعي يكولوجي ــال الإ ــي مج ــل ف ــم. يعم ومعل
منــذ مــا يزيــد علــى عقــد، إذ صمــم عــدة مشــاريع 
بيئيــة، منهــا “يليكــم“، الــذي كان بتكليــف مــن 
بلديــة رام هللا ضمــن فعاليــات قلنديــا الدولــي 
الزراعــة  مــن  نمــاذج  خمســة  ر  طــوَّ إذ   ،201٦
خــالل  الالجئيــن.  مخيمــات  فــي  المســتدامة 
 إقامتــه مــدة خمــس ســنوات فــي تركيــا، أدار مركــز 
ــال إيجــدا  ــي فــي جب Off The Grid التعليمــي البيئ
فــي كناكيــل. عــام 2014، قــام بتصميــم زراعــة 
مغايــرة لأشــجار الزيتــون، بحيــث تقــوم مجموعــة 
مــن النباتــات المصطفــاة بدعــم الشــجرة والمــزارع 
فــي الوقــت نفســه. ســمحت طــرق محمــد الخالّقــة 
الطعــام  إنتــاج  فــي  متعــددة  تقنيــات  بجمــع 
مثــل الحدائــق البيتيــة، up cycling، والتصميــم 

المشــهدي. 

شــركة  عــن  عبــارة  وهــي  “مســتدام“،  أســس 
ــم،  ــن خــالل التعلي ــة م ــول بيئي ــر حل ــوم بتوفي تق
فتــرة  منــذ  المشــورات.  وتقديــم  والتصميــم، 
تقــوم “مســتدام“ بقيــادة تطويــر الغابــة الغذائيــة 
ــو  ــطينية. وه ــذور الفلس ــة الب ــع مكتب ــاون م بالتع
صاحــب مشــروع )الخريطــة الخضــراء فلســطين 
عــن  عبــارة  وهــو   ،)GreenMapPalestine.ps(
بالمبــادرات  ويعــرف  يشــبك  إلكترونــي  موقــع 

ــة  ــة بيئي ــدم منص ــه يق ــى كون ــة إل ــة، إضاف البيئي
مميــزة وتفاعليــة. يحمــل محمــد شــهادتين فــي 
ــى الزراعــة  ضافــة إل علــم النفــس والموســيقى، بالإ

تدريــس.  وشــهادة  المســتدامة 

المضافة / غرفة المعيشة 
المعمــاري  للتخطيــط  “دار  لـــجمعية  مشــروع 
بيتــي(،  وإليســاندرو  هــالل  )ســاندي  والفنــي“ 
بالتعــاون مــع ياســمين محمــود، وإبراهيــم محمــد 
حــاج عبــد هللا، وآيــات الطرشــان. وهــو عبــارة عــن 
مجموعــة مــن غــرف المعيشــة تُشــّغل فــي الوقــت 
نفســه، فــي خمســة مواقــع متعــددة: بيــت ياســمين 
وإبراهيــم، والبيــت الأصفــر فــي بوديــن والــذي 
تدعمــه وكالــة الفــن العــام فــي الســويد، ومتحــف 
آركديــس فــي ســتوكهولم، ومخيــم الفــوار لالجئيــن 
معيشــة  وغرفــة  الغربيــة،  الضفــة  جنــوب  فــي 
ســاندي هــالل وأليســاندرو بيتــي فــي ســتوكهولم. 
ــف  ــم وتضي ــع الخمســة وتله ــل هــذه المواق تتفاع
ــن  ــم م ــروع بدع ــذا المش ــاً. ه ــا بعض ــى بعضه إل

ــاق. ــون - آف ــة والفن ــي للثقاف ــدوق العرب الصن

منير جميل فاشه
ولــد فــي القــدس ســنة 1941. وُهّجــر مع عائلته ســنة 
ــات  ــي الرياضي ــوس ف ــى بكالوري ــل عل 1948. حاص
ودكتــوراه  بيــروت،   / الأمريكيــة  الجامعــة  مــن 
تربيــة/ جامعــة هارفــارد. درّس الرياضيــات ســنوات 
عديــدة، كان أطولهــا فــي جامعــة بيرزيــت. وشــغل 
منصــب عميــد شــؤون الطلبــة فــي الجامعــة نفســها 

مــدة ثــالث ســنوات.

ــي  ــي ف ــل التطوع ــة العم ــه حرك ــع أصدقائ ــأ م أنش
ــة  ــالل النتفاض ــر“ خ ــة تام ــبعينيات، و“مؤسس الس
ــز  ــي مرك ــي“ ف ــوي العرب ــى الترب ــى، و“الملتق الأول
هارفــارد  بجامعــة  الأوســط  الشــرق  دراســات 
)1997 – 2007(. عمــل حديثــاً مــع معلمــات فــي 
ــة.  ــم الدهيش ــي مخي ــباب ف ــعفاط وش ــم ش مخي
يعمــل حاليــاً، ضمــن “الملتقــى التربــوي العربــي“، 
ــى  ــز عل ــاة، ويرّك ــي الحي ــة ف ــتعادة الحكم ــى اس عل



ــرء  ــنه الم ــا يحس ــم، وم ــيط للتعل ــاَورة“ كوس “المج
ــي  ــالت ف ــاً ومق ــّرر كتب ــر وح ــه. نش ــدر قيمت كمص

مجــالت متنوعــة.

ياسمينا فوسيك
ــو.  ــي وارس ــل ف ــش وتعم ــام 1983، وتعي ــدت ع ول
السياســي  للنشــاط  نفســها  تكــرس  فنانــة  وهــي 
المحليــة.  المجتمعــات  يســتهدف  الــذي  والفــن 
ــن  ــل: ف ــة، مث ــة متنوع ــائط فني ــن وس ــل ضم تعم
الفيديــو، الرســم، النشــاطات المجتمعية، مشــاريع 
فــي فضــاءات عامــة، وأعمــال فنيــة تركيبيــة تفاعلية. 
وهــي محاِضــرة فــي أكاديميــة الفنــون الجميلــة فــي 
ــة  ــن الجامع ــوراه م ــهادة الدكت ــل ش ــو، وتحم وارس
ــز  ــع تمي ــوم م ــهادة دبل ــى ش ــة عل ــها. حاصل نفس
عــام 2008 مــن مختبــر الملتميديــا الفنــي التعبيــري 
فــي  الصوتــي  البصــري  الفضــاء  لأتيليــه  التابــع 

ــو. ــي وارس ــة ف ــون الجميل ــة الفن أكاديمي

حصلــت عــام 201٦، علــى الجائــزة الأولــى فــي 
الفــن  متحــف  ينظمهــا  التــي  الأفــالم  مســابقة 
لفيلمهــا  البولنــدي  الفيلــم  ومؤسســة  الحديــث 
الرحــم“.  مصنــع  “ســيمفونية  الطويــل  الروائــي 
ــكا  وحصلــت عــام 2015 مــع كل مــن إيــزا جازينس
ــزة الكبــرى  ــى الجائ ــكا وستوفيزفســكي عل ــات كول وب
لجائــزة وارســو فــي التعليــم الثقافــي عــن مشــروع 
ــي  ــذ ف ــروع نّف ــو مش ــوس 2014“ وه ــع، أورس “مصن
الســابق  فــي  كانــت  التــي  العمرانيــة  الضاحيــة 
منطقــة مصنــع ميكانيكــي فــي أورســوس. ثــم إنهــا 
حصلــت علــى دورتيــن كباحثــة ضمــن وزارة الثقافــة 
القومــي عــام 2013 وعــام 2007. وهــي  والتــراث 
حائــزة علــى الجائــزة الأولــى مــن جوائــز سامســونغ 

آرت علــى عملهــا الفيديــو “ارتجــال“.

وقــد شــاركت عــام 2015 فــي مشــروع “ديموقراطيــة 
راديكاليــة: اســتعادة المشــاع“. وكأحــد أعضــاء فريق 
وارســو كانــت إحــدى الــرواد فــي مشــروع “المدينــة - 
قضيــة عامــة“، وهــو عبــارة عــن تجمــع غيــر رســمي 
لمبــادرات فــي وارســو تعمــل علــى حمايــة المدينــة.

KURS
ــل  ــة. يعم ــون البصري ــل الفن ــي حق ــادرة ف ــي مب ه
كل مــن ميلــوس ميليتــك وماريانــا رادوفانوفيــش 
عليهــا معــاً. ويستكشــفان فــي أعمالهمــا كيــف مــن 
الممكــن للممارســة الفنيــة أن تســاهم )وأن تصبــح 
ــددة؛  ــة متع ــالت مجتمعي ــي نض ــياً( ف ــزءاً أساس ج
فهمــا يؤمنــان بــأن علــى الفــن أن يكــون جــزءاً 
مــن النضــال السياســي الــذي يطمــح إلــى مجتمــع 
ــواّد  ــتخدمان م ــا يس ــادة م ــا ع ــاواة. وهم ــر مس أكث
ــة،  ــعرية ثوري ــة أو ش ــوص نثري ــع نص ــيفية م أرش
ضافــة إلــى اللغــة البصريــة للحــركات التقدميــة  بالإ
ــاج:  مــن الماضــي، ناهيــك عــن أنهمــا يقومــان بإنت
لوحــات جداريــة، وصــور بصريــة، ومــواّد مطبوعــة 
متنوعــة )جرائــد، وملصقــات، ورســوميات(. يحــرك 
الفنانَْيــن إيمــاٌن بــأن علــى المحتــوى الــذي ينتجونــه 
أن يكــون تعليميــاً ومتاحــاً لأكبــر عــدد مــن النــاس. 

نتــاج الفنــي،  تدعــو KURS إلــى دمقرطــة وســائل الإ
ــبة  ــاملة بالنس ــة وش ــون واضح ــى أن تك ــح إل وتطم

ــة وتصميمهــا.  ــادرات الفني ــق المب ــة خل ــى عملي إل



video, interactive film, audiovisual 
narrative, film theory, graphic 
narrative structures, and immersive 
storytelling, and art and science 
projects. He runs a 3D and Virtual 
Occurrences II – Diploma studio 
at the Academy, is a co-founder of 
Open Lab Narration Systems, and a 
lecturer at Speakers Avenue Training 
Institute. He is the creator of visual 
grammar in Jaśmina WÓJCIK’s film 
Symphony of the Ursus Factory 
(which won the Film Award of the 
Museum of Modern Art, Warsaw, 
and the Polish Film Institute), a 
scholarship holder of the Young 
Poland Award (National Center for 
Culture, a program of the Ministry 
of Culture and National Heritage), 
and a tutor in the Gaude Polonia 
(NCK) program and in the Grand 
Prix Multimedia Szajna Festival.



and teaching.

Daniel Toca holds an MA in Sound 
Art from the University of Barcelona 
and a BA in Fine Art from “La 
Esmeralda” in Mexico. He has 
been a resident artist at Galleria 
ElectroPutere, Romania; BlueProject 
Foundation, Spain; Casa Wabi, 
Mexico; Nida Art Colony, Lithuania; 
and the Academy of Fine Art, 
Karlsruhe. He has participated 
in multiple collective and solo 
shows. In 2017, he published the 
book Standing Inwards, an essay 
on contingency, and in 2014 Frygt 
og Bæven, a commentary on 
Kierkegaard’s book. He has been 
beneficiary of grants issued by La 
Escocesa, Baden-Württemberg, 
FONCA, and CONACYT. Toca has 
given conferences, seminars, and 
workshops in different art centers 
and works as a professor at the 
National Center for the Arts in 
Mexico City.

Jasmina Wójcik is an artist dedicated 
to activism and community-focused 
art, video, drawings, social activities, 
projects in public space, site-
specific projects, and interactive 
installations. Wójik is a lecturer at the 
Academy of Fine Arts in Warsaw and 
a Doctor of Arts at her alma mater. 
In 2008, she received a Diploma 
with Distinction from the Multimedia 
Artistic Creation Laboratory (head: 
Prof. Stanisław Wieczorek), and she 
has worked at the Annex of the 
Atelier of Audiovisual Space (head: 

Prof. Grzegorz Kowalski) at the 
Academy of Fine Arts in Warsaw.
In 2016, WÓJCIK received the 
1st prize in the Film Awards 
Competition held by the Museum 
of Modern Art and the Polish Film 
Institute for the feature-length film 
Symphony of the Ursus Factory. In 
2015, she received (together with 
Iza Jasińska, Pat Kulka, and Igor 
Stokfiszewski) the Grand Prix of 
Warsaw Cultural Education Awards 
for “Factory Ursus 2014,” a project 
implemented in the urban space 
of the former Mechanical Plant in 
Ursus, a district of Warsaw. She has 
been recognized as a Scholar of the 
Minister of Culture and National 
Heritage both in 2007 and in 2013, 
and is winner of the 1st prize in 
the Samsung Art Master Awards in 
2000 (for the video Improvisation).
In 2015, WÓJCIK participated in the 
“Radical Democracy: Reclaiming 
the Commons“ project where, as 
a member of the Warsaw team, 
she was one of the initiators of the 
project “City – a Common Cause,” 
an informal coalition of Warsaw 
initiatives working for the protection 
of public space. Born in 1983, 
WÓJCIK lives and works in Warsaw.

Jakub Wróblewski is an 
interdisciplinary artist, film director, 
and DOP. He holds a PhD in 
Graphic Department (Academy of 
Fine Arts, Warsaw and is Assistant 
Professor at the Faculty of Media 
Art of the Academy of Fine Arts, 
Warsaw. Wróblewski deals with 



urbanists, film-makers, and curators 
to work collectively on issues related 
to politics and architecture.

Khalil Rabah’s art practice draws 
on his vast involvement and 
background in architecture and 
aims to provide an alternative 
vision that challenges public 
perceptions and expectations. 
Using various methodologies, 
Rabah reflects on and engages 
with the themes of displacement, 
memory, and identity by examining 
the relationship between humans 
and their surroundings as well as 
the nature of the global human 
condition. Khalil Rabah is the 
founder of The Palestinian Museum 
of Natural History and Humankind. 
The locations of his most recent solo 
exhibitions span the Middle-East 
(Beirut Art Center, 2012; Sfeir Semler 
Gallery, Beirut 2018), the United 
States (e-flux, New York, 2013); and 
Europe (Kunsthaus Hamburg, 2015; 
Sfeir Semler 
Gallery, Hamburg 2012). In addition, 
he has been involved in major group 
shows at locations that include The 
Sydney Biennale 1995; Kwangju 
Biennale 1995; Sao Paulo Biennale 
1998; The Liverpool Biennale 2008; 
the Venice Biennale 2009; Mathaf, 
Doha, 2010; Mori Art Museum, 
Tokyo, 2012; The Thessaloniki 
Biennial 2013; The Kochi-Muziris 
Biennale 2014; The Marrakech 
Biennale 2016; The Sharjah Biennial 
2017; and Manifesta 12, Italy, 2018. 

Mohammed Saleh is a 
permaculturist, designer, and 
educator. He has been working in 
the field of agro-ecology for over 
a decade and helped create a 
number of ecological projects that 
include Yaleekom, commissioned 
by Ramallah Municipality for 
QI 2016, where he developed 
five models of self-sufficiency 
in Palestinian refugee camps. 
During a five-year stint in Turkey, 
Mohammed operated and managed 
Off The Grid, an ecological 
educational center located in the 
Igde Mountains of Çanakkale. In 
2014, Mohammed designed a form 
of alternative olive farming, The 
Olive Guild, in which a selection of 
plants support both the tree and 
the farmer. His innovative methods 
have allowed Mohammed to bring 
together different techniques 
in food production, involving 
urban gardening, up-cycling, and 
landscape designs among others. 
Mohammed founded Mostadam, a 
company that provides ecological 
solutions through education, design, 
and consultancies. Mostadam has 
been leading in the development of 
a Food Forest project in cooperation 
with The Palestine Heirloom Seed 
Library. His project Green Map 
Palestine (GreenMapPalestine.ps) is 
a networking website that highlights 
ecological initiatives and offers 
a one-of-its-kind environmental 
platform that is interactive. 
Mohammed holds degrees in both 
psychology and musicology and 
certificates in permaculture design 



Education Forum at the Middle 
Eastern Studies Centre, Harvard 
University (active between 1997-
2007). He has published and edited 
numerous books. His most recent 
project engaged teachers from 
Shu’fat Camp and youth groups 
from Dheisheh Camp. Currently, 
Munir is working as part of the Arab 
Education Forum on “Al Mujawara” 
as a medium for learning. 

Sandi Hilal is an architect and 
researcher. She is a Co-Director of 
DAAR, an architectural office and 
artistic residency program that 
combines conceptual speculations 
and architectural interventions 
(www.decolonizing.ps). Alongside 
research and practice, Hilal is 
engaged in critical pedagogy 
and a co-founding member of 
Campus in Camps, an experimental 
educational program in Dheisheh 
Refugee Camp, Bethlehem (www.
campusincamps.ps). From 2008–
2014, Hilal headed the United 
Nations Relief and Works Agency 
for Palestine Refugees in the Near 
East’s (UNRWA) Camp Improvement 
Program in the West Bank.

KURS: Miloš Miletić and Mirjana 
Radovanović jointly make up KURS, 
which acts in the field of visual art. In 
their work, they explore how artistic 
practice can contribute to (and 
become an integral part of) various 
social struggles. As a starting point, 
Miletić and Radovanović often use 
archival material that is combined 
with revolutionary poetry/prose and 

the visual language of progressive 
movements from the past. Most 
often they produce murals, 
illustrations, and various printed 
materials (newspapers, posters, 
graphics), guided by the idea that 
the content they produce should 
be didactic and accessible to the 
wider public. KURS advocates 
democratization of the means of 
artistic production and strives to be 
inclusive and open regarding the 
process of creating and designing 
artistic interventions. They believe 
that the field of art could and should 
be an integral part of political 
struggle that aims to achieve a more 
egalitarian society. 

Alessandro Petti is a professor 
of Architecture and Social Justice 
at the Royal Institute of Art in 
Stockholm. With Sandi Hilal 
he founded Campus in Camps 
(www.campusincamps.ps), an 
experimental educational program 
hosted in Dheisheh Refugee 
Camp in Bethlehem, which aims to 
overcome conventional educational 
structures by creating a space that 
fosters the production of critical and 
grounded knowledge in order to 
enable greater transformations and 
the democratization of society. 
In 2007, together with Eyal 
Weizman, Hilal and Petti founded 
DAAR (Decolonizing Architecture 
Art Residency, www.decolonizing.
ps) in Beit Sahour, Palestine, 
combining an architectural studio 
with an art residency to bring 
together architects, artists, activists, 



Benavides has performed both 
under the moniker luigi and as 
himself at 65GRAND, Elastic Arts, 
the Reva and David Logan Center 
for the Arts, and Terrain Biennial. 
He holds an MFA from University 
of Illinois at Chicago, obtained in 
2017. For more information, please 
visit www.joseluisbenavides.com.

MTL Collective features Amin 
Husain and Natasha Dhillon in a 
collaboration that entails research, 
aesthetics, organizing, and action. 
MTL is a founding member of 
a number of art initiatives such 
as Tidal: Occupy Theory; Direct 
Action Front for Palestine; Global 
Ultra Luxury Faction (G.U.L.F.), 
which is the autonomous direct-
action wing of Gulf Labor Artist 
Coalition; as well as Decolonial 
Cultural Front; and, most recently, 
MTL+, the collective that facilitates 
Decolonize This Place, an action-
oriented movement and decolonial 
formation that blurs the lines 
between art and activism around 
five strands of struggle: Indigenous 
Struggle, Black Liberation, Free 
Palestine, Global Wage Worker, and 
De-Gentrification.

Reem Fadda is an independent 
curator and art historian. From 
2010 to 2016, Fadda worked 
as Associate Curator for Middle 
Eastern Art with the Guggenheim 
Abu Dhabi Project of the Solomon 
R. Guggenheim Museum, based at 
its headquarters in New York City. 
She had a leading role in shaping 

the strategy and holdings of West 
Asian and North African art within 
its collection and the curatorial 
vision for the future museum. From 
2005 to 2007, Fadda was Director 
of the Palestinian Association 
for Contemporary Art (PACA), 
Ramallah, and served as Academic 
Director for the International 
Academy of Art Palestine, Ramallah, 
which she helped found in 2006. 
She has curated many international 
exhibitions and biennials, especially 
those pertaining to art and 
geopolitics in the Middle East, 
including Jerusalem Lives (Tahya 
Al Quds), the inaugural exhibition 
at The Palestinian Museum, Birzeit 
(2017); Not New Now, 6th Marrakech 
Biennale (2016); and the United Arab 
Emirates National Pavilion, 55th 
Venice Biennale (2013). Fadda was 
awarded the eighth Walter Hopps 
Award for Curatorial Achievement in 
2017, and she received a Fulbright 
scholarship to pursue her PhD in the 
Department of History of Art and 
Visual Studies at Cornell University 
in 2008. Fadda is based between 
Amman and Ramallah. 

Munir Fasheh (Jerusalem, 1941) 
was displaced with his family in 
1948. Holding a PhD from Harvard 
University (1988), an MA from 
Florida University (1966), and a BA 
from AUB (1962), Munir together 
with a number of friends co-founded 
the voluntary work movement at 
Birzeit University in the 1970s; 
Tamer Institute, Ramallah, during 
the First Intifada; and the Arab 



in the limitations of and the limiting 
of human activities, multiplicity 
of agencies and human and non-
human relations

Ayat Al-Turshan studied at Hebron 
University and taught English after 
graduating, before she joined the 
Campus in Camps project initiated 
by DAAR. Al-Turshan is one of 
the contributors to the project 
“Collective Dictionary” and the 
initiative “The Square: Learning in 
the Common Place.” This initiative is 
the result of a collective effort made 
by Campus in Camps participants in 
dialogue with community members, 
associations, and other partners. 
Al-Turshan is also an Executive 
Director of the Women Program 
Centre in Fawwar Refugee Camp. 
She has dedicated the last five years 
of her life to struggling, together 
with other women in her camp, for 
the right of women to be active 
members in their environment. She 
is currently hosting al Madhafah in 
the Fawwar Refugee Camp to assert 
the right of women to be agents in 
the public space of the camp.

Qais Assali (born in 1987 in Nablus, 
Palestine) is currently a Visiting 
Assistant Professor and Artist-
in-Residence at Michigan State 
University. His interdisciplinary 
work stages questions between 
site and the body in relation to his 
own identity and locale in order to 
debunk metaphoric surrounding-
contested geographies. His work 
has been internationally exhibited at 

Jeune création, Paris (2016); Festival 
Artes Vertentes de Tiradentes, Brazil 
(2016); Terrain Biennial, Chicago 
(2017); The Overlook Place, Chicago 
(2018); Nablus Festival, Nablus 
(2016); and Akademirommet, 
Kunstnernes Hus, Oslo (2015). He 
has worked as a lecturer at a number 
of academic institutions in Palestine, 
including Al-Ummah College, 
Jerusalem. He holds two master’s 
degrees (an M.F.A. from Bard 
College, New York, and an M.A. in 
Art Education from the School of the 
Art Institute of Chicago), and two 
bachelor degrees (a B.F.A. from An-
Najah National University and a B.A. 
from the International Art Academy 
of Palestine).

Jose Luis Benavides (b. 1986 
Chicago, IL) is a queer Latinx artist, 
filmmaker, and educator. His works 
focus on issues of historicity, social 
narratives, and voice, frequently 
merging in-depth archival practice 
with intensive research-based 
arts practice that includes poetry, 
video, and theoretical investigation. 
Benavides recently held his first solo 
show at Terremoto in Mexico City. 
He has presented at ThreeWalls, 
Comfort Station, American Studies 
Association Conference, the 
Art Institute of Chicago›s Block 
Party, and the Chicago Archives + 
Artists Festival. His work has been 
shown at The Overlook Place, 
The Nightingale, Links Hall, and 
Nitecap Cafe as part of festivals that 
include 2nd Floor Rear Festival and 
S2F2: Scored Silent Film Festival. 



Al-Madhafah/The Living Room 
is a project by DAAR: Sandi Hilal 
and Alessandro Petti carried out 
in collaboration with Yasmeen 
Mahmoud and Ibrahim Muhammad 
Haj Abdulla, Muallem Munir Fasheh, 
and Ayat Al-Turshan. A network of 
various living rooms is activated 
simultaneously in five different 
locations: (1) the house of Yasmine 
and Ibrahim in Stockholm; (2) the 
Yellow House in Boden, supported 
by Public Art Agency Sweden; (3) 
ArkDes Museum in Stockholm; (4) 
Fawwar Refugee Camp in the south 
of the West Bank; and (5) the living 
room of Sandi Hilal and Alessandro 
Petti in Stockholm, supported by 
the Arab Fund for Art and Culture 
(AFAC). The five spaces interact, 
inspire, and contribute to each 
other.

Jawad Al Malhi lives and works in 
East Jerusalem. He received his 
MA in Fine Art from the Winchester 
School of Art, UK. Utilizing painting, 
video, installation, sculpture, and 
photography, his work over the 
years has focused on exploring 
communities and their relationship 
to their environment as well as local 
knowledges and their everyday 
practices in life. Selected group 
exhibitions include In the Middle of 
the Middle (curated by Catherine 
David at Sfeir-Semier Gallery, Beirut, 
2008); No Man’s Land? (Gemak, 
The Hague, 2008); Provisions for 
the Future (Sharjah Biennial 09); 
Palestine c/o Venice (curated by 
Salwa Mikdadi, Venice Biennale 

2009); Ecological Fallacy/Objects 
on Oil (curated by Basak Senova, 
Helenski Photography Biennial 
2014); Worldly House, Tribute to 
Donna Haraway, Documenta 13 
(2012); and NSK Pavillion, (Charles 
Esche and Zdenka Badovinac, 
Venice Biennale 2017). Recent 
solo exhibition include Is There a 
Place for Me Here?/Is There Any 
Room at the Inn? (Walled Off Hotel, 
Bethlehem, 2017); House No. 197 
(ERG, Brussels, 2017); and Measures 
of Uncertainty (Al Ma’mal Art 
Foundation, 2014). He was awarded 
the Accented Residency both at 
the Townhouse Gallery Cairo (2011) 
and at IASPIS, Stockholm (2017). 
His works are held in private and 
public collections in Europe and the 
Middle East, including The British 
Museum, The Imperial War Museum 
(UK), The Barjeel Collection (UAE), 
and The Pompidou Centre (France).

Joanna Rajkowska (born 1968) 
is an artist based in London and 
Nowogród, Poland. A versatile artist, 
Rajkowska is best known for her work 
in public space, where she uses real-
life situations, energies and materials 
to construct sites, installations and 
ephemeral actions. Both alongside 
and separately, she produces films, 
photographs and models.

Her work engages critically with the 
legacy, politics and aesthetics of 
Land art and employs unfamiliarity 
as a political tool. De-familiarizing, 
de-humanizing and relating are her 
operating devices. She is interested 



Residency benefits include:

• A monthly per diem;
• Production costs
• Reimbursement of one 

return ticket to and from 
the place of residency;

• Studio and 
accommodation;

• The organization of a 
public event during the 
residencies;

Applications are open for artists 
from 28 September to 31 October 
2018.

Selected artists will be announced in 
November 2018. 

Palestinian artists who wish to 
apply for the residencies should 
send an electronic version of their 
application, in the form of one 
document, to the following e-mail 
addresse: s.abubakr@ramallah.ps — 
preferred format: pdf (in English).

The application should document 
in detail the following information:

• Your professional work 
experience, in the form 
of a portfolio containing 
descriptions of up to five 
projects

• A cover letter
• A concept note [250 words 

max] for the project that 
you would like to develop, 
which relates the project to 
the topic of the Open Call 

• Your CV
• Please indicate the 

residencies for which you 
would like to apply

For more info about each residency 
please visit the following websites: 

Antwerpen 
www.airantwerpen.be

Warsaw 
http://u-jazdowski.pl/en/
programme/residencies/open-calls

Helsinki 
http://www.hiap.fi



PHASE II 2019

Everyday Forms of Resistance
Open Call: Artistic Residencies in Antwerp, Warsaw, Helsinki and Ramallah 

Everyday Forms of Resistance is an exchange program that has come about 
as a result of the collaboration between AIR Antwerpen; Ujazdowski Castle 
Centre for Contemporary Art (U–jazdowski) in Warsaw; Helsinki International 
Artist Programme (HIAP); and the Municipality of Ramallah. This project 
offers residencies for six visual artists and centers itself on the question: 
“Can an artistic intervention translate social tensions into narratives that in 
turn intervene in the imaginary landscape of a place?” (Francis Alÿs, The 
Green Line, 2004). It looks at the role of artistic practice and mobility in the 
specific circumstances of Ramallah and Palestine and does this through the 
strategy of exchange. 

The first part of the residencies (April-June 2019) is open to artists from 
Belgium, Finland, and Poland. In total, three artists one from each of these 
countries will be selected to spend three months living and working in 
the city of Ramallah. The second part of the residencies (Autumn 2019) is 
open to Palestinian artists and will enable them to spend a three-month 
residency in Warsaw, Antwerp, or Helsinki. Each city will host one Palestinian 
artist. The exchange program, modeled to encourage artists to engage in 
conversations among themselves and with their audiences, will culminate 
in a series of talks and meetings in the Ujazdowski Castle Centre for 
Contemporary Art (U–jazdowski) in Warsaw in November 2019

This open call is for art practitioners working in the field of visual arts in its 
broadest sense. A professional committee will select artists based on the 
professional excellence of the applicant’s work. The committee members 
are Jack Persekian, Director Al Ma’mal Foundation, Jerusalem; Yazid Anani, 
Director of the Public Program at Qattan Foundation; Reem Fadda, Curator 
of Ramallah Municipality/Qalandiya International; Sally Abu Bakr, Director 
of the department Culture and Social Affairs at Ramallah Municipality; Alan 
Quireyns, Artistic Director AIR Antwerpen; Ika Sienkiewicz-Nowacka, Head 
of Artistic Residencies at Ujazdowski Castle Centre for Contemporary Art, 
Warsaw; Juha Huuskonen, Director HIAP – Helsinki International Artist 
Programme. This committee will announce the results of their evaluation of 
the submitted applications by 30 November, 2018. 



Tuesday 9 October, 2018 

First session: 13:00, Beit Saa’, 3 Dar Awwad St., Old City
Second session: 18:00, Beit Saa’, 3 Dar Awwad St., Old City

Opentalk is a program of discussions and conversations organized by the 
residency network partners which include AIR Antwerpen; Ujazdowski 
Castle Centre for Contemporary Art, Warsaw; Helsinki International Artist 
Programme, Helsinki; and Ramallah Municipality, Ramallah. Encounters 
takes place during the start of Qalandia International 2018 in Ramallah, 
bringing together representatives of the participating residency programs, 
residents, artists, curators, activists, sociologists, architects, and others. 
These discussions will be hosted as part of Madhafah/Living Room, an 
artistic project of resident artists Sandi Hilal and Alessandro Petti and held 
in Beit Saa’.

Opentalk proposes to look at Qalandiya International 2018’s theme 
Solidarity by exploring the value and the strategies of working together. 
At a time when political forces are intensifying barriers, thereby causing 
greater splits and segmentation in societies, we ask: what stand should 
culture exchange and multilateral partnerships take, and how do we build a 
position of cooperation and solidarity? 

During the opentalk, we would also like to open up a discussion around the 
question brought up by Francis Alÿs in one of his early projects from 2004, 
The Green Line, where he asks: “Can an artistic intervention translate social 
tensions into narratives that in turn intervene in the imaginary landscape of 
a place?” In this work, Alÿs questions the position of the artist within society 
and explores the power of the artistic gesture. Debate around Alÿs’ question 
has launched the project titled Everyday Forms of Resistance, an exchange 
program that encompasses collaboration between AIR Antwerpen,  
(U–jazdowski), Helsinki International Artist Programme (HIAP), and Ramallah 
Municipality, to be carried out in 2019.

Opentalk



what stand should culture exchange 
and multilateral partnerships take, 
and how do we build aposition of 
cooperation and solidarity? 
Alan Quireyns, Ika Sienkiewicz-
Nowacka, Juha Huuskonen, Sally 
Abu bakr, Yazid Anani

Wednesday 10 October 2018
15:00 – 18:00 

Beit Saa’, 3 Dar Awwad St. 
Old City, Ramallah 
Al Madhafah /The Living Room
Sandi Hilal, Alessandro Petti, Ayat 
Al Turshan, Munir Fasheh 
A living room open to the public

18:00 – 18:30
Ottoman Courthouse, 25 Issa 
Ziadeh St., Old City, Ramallah
On how to walk 8 meters high 
Dia Harb on behalf of Daniel Toca
Lecture Performance

Thursday 11 October 2018 
18:00 – 21:00 

Beit Saa’, 3 Dar Awwad St. 
Old City, Ramallah 
Al Madhafah /The Living Room
Sandi Hilal, Alessandro Petti, Ayat 
Al Turshan, Munir Fasheh 
A living room open to the public 

Sunday 14 October 2018 
18:00-21:00 

Beit Saa’, 3 Dar Awwad St. 
Old City, Ramallah 
Al Madhafah /The Living Room
Sandi Hilal, Alessandro Petti, Ayat 
Al Turshan, Munir Fasheh 
A living room open to the public

Monday 15 October 2018
15:00 – 18:00 

Beit Saa’, 3 Dar Awwad St. 
Old City, Ramallah 

Al Madhafah /The Living Room
Sandi Hilal, Alessandro Petti, Ayat 
Al Turshan, Munir Fasheh 
A living room open to the public 

15:00 – 18:00 
Beit Saa’, 3 Dar Awwad St. 
Old City, Ramallah 
Al Madhafah /The Living Room
Sandi Hilal, Alessandro Petti, Ayat 
Al Turshan, Munir Fasheh 
A living room open to the public

18:00 – 18:30
Ottoman Courthouse, 25 Issa 
Ziadeh St., Old City, Ramallah
On how to walk 8 meters high 
Dia Harb on behalf of Daniel Toca
Lecture Performance

Tuesday 16 October 2018 
18:00 – 21:00 

Beit Saa’, 3 Dar Awwad St. 
Old City, Ramallah 
Al Madhafah /The Living Room
Sandi Hilal, Alessandro Petti, Ayat 
Al Turshan, Munir Fasheh 
A living room open to the public 

Saturday 27 October 2018 
18:00 – 21:00 

Beit Saa’, 3 Dar Awwad St. 
Old City, Ramallah 
Al Madhafah /The Living Room
Sandi Hilal, Alessandro Petti, Ayat 
Al Turshan, Munir Fasheh
A living room open to the public 

Sunday 28 October 2018 
18:00 – 21:00 

Beit Saa’, 3 Dar Awwad St. 
Old City, Ramallah 
Al Madhafah /The Living Room
Sandi Hilal, Alessandro Petti, Ayat 
Al Turshan, Munir Fasheh 



The Lasting Effect 
Ramallah Municipality Program/ Qi
8 – 30 October, 2018 
Except Fridays and Sundays 
12:00 – 18:00

Monday 8 October 2018
Official Opening:
“The Lasingt Effect” Exhibition
Exhibition Tour

18:30 – 21:00 
Ottoman Courthouse
25 Issa Ziadeh St., 
Old City, Ramallah

What do we know  
about solidarity?
KURS
Mural
8 Deir Roum St.
Old city, Ramallah

Al Madhafah living Rooms: 
The right to be a host
Sandi Hilal
Beit Saa’, 3 Dar Awwad St.
Old City, Ramallah

Monument to Santa Anna’s Leg 
Jose Luis Benavides
Video & Installation
Housh Qandah
Building No. 37, St. No. 43
Old City, Ramallah

To Stay 
Jasmina Wójcik
Video
Housh Qandah
Building No. 37, St. no. 43
Old City, Ramallah

Decolonize This Place
MTL Collective
LED Screen

Youth Square, Masyoun
Billboard, Radio Station St. 
Billboard, Harajeh, Old City, 
Ramallah

Hathehe Ramallah 
Khalil Rabah
Installation/ Performance
Kamal Udwan St., Old City, Ramallah

The Abandoned Bicycle 
Jawad al Malhi
Painting
Ramallah City Hall, 4 Issa Ziadeh St.
City Center, Ramallah

On how to walk 8 meters high 
Daniel Toca
Lecture Performance
Beit Saa’, 3 Dar Awwad St., 
Old City, Ramallah

Tuesday 9 October 2018
13:00 – 15:00

Beit Saa’, 3 Dar Awwad St.
Old City, Ramallah
Opentalk (First Session):
Everyday Forms of Resistance
Can an artistic intervention translate 
social tensions into narratives that in 
turn intervene in the imaginary
landscape of a place? (Francis Alÿs 
2004, The Green Line)
Jaśmina Wójcik, Joanna 
Rajkowska, Miloš Miletić and 
Mirjana Radovanović, Daniel Toca

18:00 – 20:00
Beit Saa’, 3 Dar Awwad St.
Old City, Ramallah
Opentalk (Second Session): 
Everyday Forms of Resistance
At a time when political forces 
are intensifying barriers, thereby 
causing greater splits and 
segmentation in societies, we ask: 



The social question thus becomes a disputation of the term solidarity that 
aims to contemplate the possibilities of a departure out of this stagnant 
state. 

The notion of the shared thoughts, values, and objectives that bind us 
is stirred to re-energize and re-investigate the meaning of solidarity and 
collectivism – values that have allowed Palestinian society to resist and stay 
alive for decades. While keeping the social question as a beacon, solidarity 
can be considered and looked at through different lenses.

The exhibition The Lasting Effect invites the artists to probe the social 
question by means of discursive engagement with the term solidarity 
as it pertains to opening up for global experiences, yet forging local 
experimentations and contemporary definitions. Ideas of mutuality and the 
conventional things that connect us all are questioned in order to reactivate 
this space of solidarity and invigorate the collective spirit that has, for 
decades, allowed the Palestinian community to resist and survive. Solidarity 
can be seen through a series of lenses that are all initially constructed with a 
common ground. Thus, addressing the social question may help with some 
answers to the question: who do we want to be as a society?

From within this discourse the exhibition The Lasting Effect presents art 
projects that tackle the following core questions: how does solidarity define 
itself in the Palestinian context? Do we contend with the symbolic aspects of 
solidarity? Is the legacy of solidarity work to remain in the annals of archives 
only? What are constructive ways to guarantee the creation of a platform for 
solidarity that is accumulative and historically and socially congruent? What 
is the progressive role of artists and their art in creating this path? What 
must such solidarity look like if it is to transform into permanent action with 
a lasting effect? 

The artworks will be exhibited unconventionally and publicly in various 
places in the city of Ramallah. 



Mamarat (Paths), the residency program of Ramallah Municipality, seeks to 
utilize its growing global network in the field of culture for the purpose of 
enhancing the 2018 edition of Qalandia International that is themed Solidarity. 
The residency project will culminate in an exhibition titled The Lasting Effect, 
showcasing the artistic projects of the artists Khalil Rabah (Palestine), Jawad 
Al-Malhi (Palestine), Sandi Hilal (Palestine), MTL Collective (Palestine/India), 
Jasmina Wójcik (Poland), KURS Collective (Serbia), Daniel Toca (Mexico), Jose 
Luis Benavides (USA). This project is curated by Reem Fadda. 

The notion of solidarity, chosen as the theme for Qalandia International 
2018, has been synchronic with the history of the Palestinian struggle against 
successive colonial structures and regimes, although not always in perfect 
tandem with it. The ethos and practices of solidarity have been carried out 
through a plethora of delineations that span local particularities and/or 
global networks and alliances. The spectrum of the at times contradictory 
practices of solidarity ranges from close affiliation to extreme religious 
ideals and idioms at some times, to the espousing of more global socialist 
manifestoes during other epochs, while generally hinging unremittingly 
upon Pan-Arab idealism. These were not, however, the only practices of 
solidarity in Palestine. Historically, other forms have fluctuated in influence, 
come and gone based either on ideologies, cultural and humanitarian 
idioms, or social and tribal rapports, and more.  

In Palestine, the term solidarity has been, and still is, a buzzword in the 
struggle for liberation from consecutive colonial administrations. Its forms 
and ideological stances have morphed over time and geography, rising 
and sinking with the tides of change that affected the various forms of our 
struggle for freedom. Currently, social issues are coming to the fore in a time 
of external and internal political and societal struggle. Forced deterioration 
has led us to a moment of ambiguity in which uncertainty has become the 
standard and where managing, and mismanaging, the decline of the State 
is a recognized lifestyle. Overlapping hegemonies of religion and neoliberal 
culture are redefining the collective social and political stance and the 
transmutation of individual and societal ethics, whereby acceptance has 
become one of the most dismaying political consequences of capitalism. 

Exhibition: The Lasting Effect

Curator’s statement: Reem Fadda



Residency Period:  
June − October 2018
 
The residency offered:
 
• Accommodation
• International travel
• Per diem
• Production budget
• Small fee
• Public presentation in Ramallah 

at the end of the residency that 
shall form part of the final event 
of Qalandia International 2018 
(October 2018)

• Curatorial follow-up and local 
assistante to carry out the 
project.

 
The residency required the selected 
grantee to:

• Carry out relevant research in 
line with the focus outlined by 
Ramallah Municipality;

• Produce results that would be 
presented in a public event (such 
as an exhibition, screening, 
listening session, conference/
talk, etc.);

• Allow Ramallah Municipality to 
use all produced documentation 
and research material to nourish 
its research and visibility web-
platform.



Mamarat: 
Residency Programme

One of the distinguished cultural programs offered by Ramallah Municipality 
is Mamarat. It aims at reactivating culture in the Old City of Ramallah and 
its wider municipal boundaries, with locations extending also to the city’s 
townships and refugee camps. Mamarat residency program precedes 
Qalandia International 2018 in Ramallah and hosts international and 
Palestinian visual artists. This project originated from an open call issued 
by Ramallah Municipality and its partners: Ujazdowski Castle Centre for 
Contemporary Art, Warsaw; AIR Antwerpen, Antwerp; Gasworks Gallery, 
London; and Helsinki International Artist Programme, Helsinki.
 
The residency program aims at establishing a platform where artists, 
researchers, and curators are able to reflect on the city’s future through a 
process that enables them to gain knowledge and understanding of the 
city’s past and present. Residencies are structured around a research-based 
methodology, whereby the hosted artist is invited to probe the history and 
present of Ramallah and produce relevant cultural material that reflects 
and imagines the city’s future. The program encourages the residents to 
meet key local actors, conduct research with local institutions and various 
communities, and produce works for public spaces of the city.

PHASE I, 2018
Terms of the Residency in Ramallah
 
Ramallah Municipality invited artists to apply for a three-month residency in 
Ramallah to engage in the ongoing research on the history and memory of 
the Old City of Ramallah. There were no restrictions in terms on the types of 
artistic practices and medium, although the work has to demonstrate a clear 
interest and engagement in the region.



This collaborative initiative aims to 
offer this group the opportunity to 
explore such issues together with 
peers, artists, and the public who, 
ideally, shall come from a variety of 
contexts and cultural backgrounds. 
We are hoping that the conversations 
will instigate new ideas, approaches, 
and collaborations that better support 
artists and strengthen the position 
of residency hosts as agents in civic 
societies. 

Phase I, 2018:

Mamarat Project
Mamarat is a residency project for 
international and Palestinian visual 
artists that is organized in Ramallah 
and precedes Qalandia International 
2018. It originates from an open call 
issued by Ramallah Municipality and 
its partners Ujazdowski Castle Centre 
for Contemporary Art, Warsaw; 
AIR Antwerpen; and Helsinki 
International Artist Programme.

Exhibition  
The Lasting Effect
Mamarat culminates in a public 
exhibition titled The Lasting Effect, 
curated by Reem Fadda to present 
the works of the resident artists 
in public spaces across the city 
of Ramallah as part of Qalandia 
International 2018. 

Encounters
At the start of Qalandia 2018, an 
open conversation will take place in 
Ramallah between representatives 
of the participating residency 

programs, residents, artists, curators, 
activists, sociologists, architects, and 
others. The discussion will be hosted 
as part of Madhafah / Living Room, 
an artistic project by Sandi Hilal and 
Alessandro Petti, held in Beit Saa’ 
in Ramallah and hosted by Ayat Al 
Tarshan. The dialogue will revolve 
around the topic of how hospitality 
can serve as a form of solidarity 
and an answer to displacement 
and tackle the question of how to 
address issues of solidarity through 
various forms of international artistic 
mobility.

Phase II, 2019: 

Exchange Program:  
Everyday Forms of Resistance 
The network of the institutions 
AIR Antwerpen, Ujazdowski Castle 
Centre for Contemporary Art in 
Warsaw, Helsinki International Artist 
Programme, and the Municipality of 
Ramallah are announcing an open 
call for residencies. Six visual artists 
shall be chosen from Belgium, 
Finland, Palestine, and Poland to do 
residencies of up to three months 
either in Ramallah or in Antwerp, 
Helsinki, or Warsaw. The residencies 
shall take place in two phases: the 
first one will last from April to June 
2019, and the second one from 
September to November 2019. In 
November 2019, the project will 
come together for an exhibition and 
talks in the U-jazdowski in Warsaw. 



Partners: AIR Antwerpen; Ujazdowski Castle Centre for Contemporary Art, 
Warsaw; Helsinki International Artist Programme HIAP, Helsinki; Ramallah 
Municipality, Ramallah. The partners brought together in this proposal 
aim to open up a discussion on the role of residencies in supporting best 
practice. At the same time, they attempt to understand and question how 
the residency format and ethos addresses the often troubled global socio-
political context in which artists live and operate. 

These partners have decades of experience in hosting artists in residence. 
With a focus on artists’ professional development, they provide resident 
artists with an opportunity to further their practice through research, focusing 
on process rather than outcome. Doing so has required these organizations 
to evolve and adapt to the changing needs of artists. As of recently, however, 
such programs have become required not only to accommodate the ever-
changing global artistic landscape, but also to consider and respond to 
the shifting socio-political terrain that in some cases is challenging, if not 
threatening, artists and their outputs. For instance, a growing number of 
residency hosts in Europe are incorporating into their programs residencies for 
artists who live in areas of conflict or in places where the political circumstances 
are specifically affecting their profession and output. These areas include 
Palestine, Syria, Turkey, Iran, Russia, and Central Africa. In many cases these 
artists choose, or are forced into, mobility to escape intellectual and physical 
threats, seeing the opportunity for professional development of such 
residencies as secondary. Similarly and correspondingly, being a safe haven for 
artists in danger has become a main priority for the host organizations. Within 
these parameters, the ‘standard’ modalities of residencies need to be openly 
questioned and debated, so that a new and more effective approach to hosting 
artists under such circumstances can be adopted.

The questions that the group is considering to discuss include: How can 
residencies support artists who have experienced or are experiencing 
trauma? What is the responsibility of the host towards the artists’ wellbeing 
during and after the residency? How can conversations about artistic practice 
be taken further in this context? 

Everyday Forms of Resistance



Ramallah Municipality & Qalandia International

For the third time in a row, Ramallah Municipality will participate in Qalandia 
International Fair 2018 – Solidarity. Ramallah Municipality believes in joint 
cultural work with the cultural institutions in Palestine as a basis for developing 
the city’s cultural infrastructure and addressing the lack of resources and the 
constraints of the occupation. Ramallah Municipality seeks to develop an 
identity and vision for future cultural work in the city.

Qalandia International, which includes more than a dozen cultural 
institutions from Palestine and abroad, provides Ramallah Municipality 
with an important opportunity to learn more about the priorities and 
mechanisms of cultural action in partner institutions. It creates a platform 
for dialogue and networking, and places the city of Ramallah on the map 
of global cultural action. This year’s theme – Solidarity – reflects the spirit 
of Ramallah Municipality as part of the city’s cultural life. It seeks forms of 
joint institutional and cultural activities that can provide partner institutions 
with the support they need to realize their own identity and cultural vision 
in order to be able to continue and prosper, and in order to respond to the 
material, political, and social conditions that best support Palestinian artists. 
Ramallah Municipality decided to employ the Mamarat technical residency 
program, an artist exchange program that calls on partner institutions to 
rethink the concept of artist residency and its role in supporting artists in the 
current global geopolitical situation.

The Lasting Effect (Curator: Reem Fadda) is the result of this series 
of residencies that invited Palestinian artists and their counterparts in 
partner cities to reflect on the concept of solidarity from various angles. 
The exhibition offers a variety of artistic interventions, including synthetic 
works, performative lectures, performances, community works, video clips, 
paintings, and billboards. These artworks question the diversity of current 
forms of solidarity, imbue them with historical models, present future 
proposals, raise important questions, and sometimes criticize the concept 
of solidarity itself. What brings together these works is the attempt to start 
from the “other side,” using art to create a free space that understands the 
concept of solidarity from a broader political perspective. These actions, in 
various forms, transform solidarity into a form of rescue. How can we retain 
what has faded away? Or how can we point out what disappears? All these 
actions move towards inviting groups or individuals to begin to face each 
other, in spite of the challenges, and to work towards the realization of our 
cultural and national goals. The Lasting Effect is organized in open spaces 
throughout the city of Ramallah in line with Ramallah Municipality’s strategy 
to dedicate public city space to cultural action and social solidarity.



Cultural Comittee /  
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Omar Assaf 
Kamal Shamshom 
Nahla Qura 

Curator 
Reem Fadda 
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Nader khoury 

Publication Design 
Dennis Sobeh 

Editing of English Text 
Bittina Ezbidi 

Editing of Arabic Text 
Manal Refaie
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Sally Abu Bakr
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Dalia Taha 
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Mohannad Abu Hamdieh 
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Ramallah Municipality Qi 2018 Team

The residency exchange is co-
financed by teh City of Warsaw.

You can download the Ramallah 
Municipality/Qalandiya 
International 2018 program through 
“Ramallah” application from Apple 
Store and Play Store
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