
10/5/20, 3)04 PMRoundtable Discussion ال﮲ڡن التشكٮ﮵يل ال﮲ڡلسطٮ﮵ين ڡ﮵﮲ى السٮ﮵اق العالم﮵ى - International Art Colony

Page 1 of 3https://colonyart.org/event/roundtable-discussion-ramallah/

Roundtable Discussion ال﮲ڡن التشك﮵ٮيل
ال﮲ڡلسط﮵ٮين ﮲ڡ﮵ى السٮ﮵اق العالم﮵ى

ال﮲ڡن التشك﮵ٮيل ال﮲ڡلسط﮵ٮين ڡ﮵﮲ى السٮ﮵اق العالم﮵ى”: ٮ﮲دوة ﮳حمعت ستة من رواد ال﮲ڡن“
التشك﮵ٮيل ڡ﮵﮲ى ﮲ڡلسطٮ﮵ن

ضمن مشروع “ملح األرض- 7 من رواد ال﮲ڡن التشك﮵ٮيل” الذي تن﮲ڡذه مؤسسة انتركوليت
الهن﮲عارٮ﮵ة، ع﮴ڡدت ٮ﮲دوة ﮴ٮحت عنوان: “ال﮲ڡن التشك﮵ٮيل ال﮲ڡلسط﮵ٮين ڡ﮵﮲ى السٮ﮵اق العالم﮵ى”،
ڡ﮵﮲ى األاكدٮ﮵مٮ﮵ة الدولٮ﮵ة لل﮲ڡنون المعاصرة – رام هللا ولمدة ساعتٮ﮵ن، ٮ﮳مشاركة سته من أهم
رواد ال﮲ڡن التشك﮵ٮيل ال﮲ڡلسط﮵ٮين وهم: اٮ﮳راهٮ﮵م هزٮ﮵مة- ألماٮ﮲ٮ﮵ا، أسد عزي- ش﮲ڡاعمرو،
ٮ﮴ٮ﮵سٮ﮵ر ٮ﮳راكت- رام هللا، عٮ﮳د عاٮ﮳دي- حٮ﮵﮲ڡا، سلٮ﮵مان منصور- ال﮴ڡدس، سمٮ﮵ر سالمة- ﮲ڡرٮ﮲سا،
.ٮ﮲ٮ﮳ٮ﮵ل عناٮ﮵﮲ى- رام هللا
ٮ﮴محورت الندوة حول ٮ﮶الث ٮ﮴﮲ڡاط رٔٮٮ﮵سٮ﮵ة: األولى محاولة ٮ﮴﮴ڡدٮ﮵م ﮴ڡراءة ٮ﮴﮴ڡٮ﮵مٮ﮵ة لما ﮴ڡدمه
ال﮲ڡن التشك﮵ٮيل ال﮲ڡلسط﮵ٮين ڡ﮵﮲ى السٮ﮵اق العالم﮵ى، أما ڡ﮵﮲ى الن﮴ڡطة الثاٮ﮲ٮ﮵ة ﮲ڡ﮴ڡد ٮ﮴ركزت حول
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كٮ﮵﮲ڡٮ﮵ة ٮ﮴عزٮ﮵ز مو﮴ڡع ال﮲ڡن التشك﮵ٮيل ال﮲ڡلسط﮵ٮين عىل ﮲حارطة ال﮲ڡنون الٮ﮳صرٮ﮵ة العالمٮ﮵ة،
وأ﮲حٮ﮵راً ما ه﮵ى ٮ﮲صأٮح ال﮲ڡناٮ﮲ٮ﮵ن الرواد لل﮲ڡناٮ﮲ٮ﮵ن الشٮ﮳اب الم﮴ڡٮ﮳لٮ﮵ن عىل شق طرٮ﮵﮴ڡهم ال﮲ڡنٮ﮵ة
.ٮ﮳ل﮲عتهم الٮ﮳صرٮ﮵ة ال﮲حاصة المعاصرة واألكثر حداٮ﮶ة
ڡ﮵﮲ى محاولة ٮ﮴﮲ڡاش ٮ﮴لك المحاور الرٔٮٮ﮵سٮ﮵ة ﮴ٮطر﮴ڡت الندوة الى العدٮ﮵د من ال﮴ڡضاٮ﮵ا اليت ال
زالت محل ﮳حدل وعدم ا﮳حماع ڡ﮵﮲ى المشهد الٮ﮳صري ال﮲ڡلسط﮵ٮين، لعل اٮ﮳رزها عدم اإل﮳حماع
عىل و﮳حود ﮲ڡن ﮴ٮشك﮵ٮيل ﮲ڡلسط﮵ٮين ، وإٮ﮲ما انتاج ل﮲ڡنون ﮴ٮشكٮ﮵لٮ﮵ة ڡ﮵﮲ى ﮲ڡلسطٮ﮵ن، ڡ﮵﮲ى هذا
الصدد اكد ال﮲ڡنان عٮ﮳د عاٮ﮳دي عىل و﮳حود مالمح لل﮲ڡن التشك﮵ٮيل ال﮲ڡلسط﮵ٮين ٮ﮵مكن االر﮴ٮاكز
علٮ﮵ها، ٮ﮴ؤكد عىل و﮳حود مدرسة ﮲ڡنٮ﮵ة ﮲ڡلسطٮ﮵نٮ﮵ة ٮ﮳الر﮲عم من عدم ﮴ٮطورها ٮ﮳ما ٮ﮵ك﮲ڡ﮵ى، ڡ﮵﮲ى
الم﮴ڡاٮ﮳ل ٮ﮵رى ال﮲ڡناٮ﮲ون سمٮ﮵ر سالمة وسلٮ﮵مان منصور وٮ﮴ٮ﮵سٮ﮵ر ٮ﮳راكت وٮ﮲ٮ﮳ٮ﮵ل عناٮ﮵﮲ى ﮲عٮ﮵اب ما
ٮ﮵مكن أن ٮ﮵سمى ٮ﮳المدرسة التشكٮ﮵لٮ﮵ة ال﮲ڡلسطٮ﮵نٮ﮵ة، واٮ﮲ما انتاج ﮲ڡين ﮴ٮشك﮵ٮيل ٮ﮳محاوالت
﮲ڡردٮ﮵ة، ٮ﮴أٮ﮶ر ٮ﮲﮳طروف اعا﮴ڡت ﮴ٮطوره الطٮ﮳ٮ﮵ع﮵ى اكالحتالل و﮲عٮ﮵اب الدعم الرسم﮵ى، ومحاولة
.السٮ﮵طرة التارٮ﮵﮲حٮ﮵ة عىل ال﮲ڡن الٮ﮳صري وٮ﮴﮴ڡٮ﮵ده من ال﮳حاٮ﮲ب السٮ﮵ايس
ڡ﮵﮲ى ﮴ڡراءة ال﮲ڡناٮ﮲ٮ﮵ن لتارٮ﮵خ ال﮲ڡنون الٮ﮳صرٮ﮵ة ﮴ڡدموا رؤٮ﮵ة ٮ﮴﮴ڡٮ﮵مٮ﮵ة عامة ﮲ڡٮ﮵ها الكثٮ﮵ر من
اإلحساس ٮ﮳الرضا عن ما ﮴ٮم ﮴ٮح﮴ڡٮ﮵﮴ڡه ڡ﮵﮲ى هذا الم﮳حال ٮ﮳الم﮴ڡارٮ﮲ة مع التحدٮ﮵ات وال﮲طروف
السٮ﮵اسٮ﮵ة الصعٮ﮳ة والشتات الذي لم ٮ﮵شرد الشعب ال﮲ڡلسط﮵ٮين ﮲ڡحسب، واٮ﮲ما شتت
الحراكت ال﮲ڡنٮ﮵ة ٮ﮳م﮲حتلف م﮳حاالٮ﮴ها، وحرمها من التطور الطٮ﮳ٮ﮵ع﮵ى الذي شهدٮ﮴ه ٮ﮳اڡ﮴﮵ى
.المدارس ال﮲ڡنٮ﮵ة الٮ﮳صرٮ﮵ة ڡ﮵﮲ى الم﮳حتمعات األكثر است﮴ڡرارا
ٮ﮳الر﮲عم من ذلك انت﮴ڡد ال﮲ڡناٮ﮲ون العدٮ﮵د من المعٮ﮵﮴ڡات الدا﮲حلٮ﮵ة اليت ا﮲حرت من ﮴ٮطور
المدرسة ال﮲ڡنٮ﮵ة التشكٮ﮵لٮ﮵ة ال﮲ڡلسطٮ﮵نٮ﮵ة، ك﮲عٮ﮵اب حركة ٮ﮴﮲ڡدٮ﮵ة ٮ﮲اض﮳حة ڡ﮵﮲ى م﮳حال ال﮲ڡنون
الٮ﮳صرٮ﮵ة، واالست﮲حدام االستهالك﮵ى للرموز ڡ﮵﮲ى ما ٮ﮵نتج من ﮲ڡنون ٮ﮳صرٮ﮵ة ﮲ڡلسطٮ﮵نٮ﮵ة، ٮ﮳اإلضا﮲ڡة
.إلى ﮲عٮ﮵اب روح العمل ال﮳حماع﮵ى عىل كل األصعدة دا﮲حلٮ﮵ا وعالمٮ﮵ًا
عٮ﮳ر ال﮲ڡناٮ﮲ون الرواد وٮ﮳اإل﮳حماع عن ٮ﮴﮴ڡدٮ﮵رهم واع﮳حاٮ﮳هم ٮ﮳ما ٮ﮵﮴ڡدمه ال﮲ڡناٮ﮲ون الٮ﮳صرٮ﮵ون
الشٮ﮳اب من ل﮲عة ﮲ڡنٮ﮵ة معاصرة وأكثر حداٮ﮶ة من ح﮵ٮث التكن﮵ٮك، والثٮ﮵مة وحىت ڡ﮵﮲ى المعال﮳حة
ال﮲ڡنٮ﮵ة المست﮲حدمة مع الرمز الذي سٮ﮵طر ل﮲ڡترة طوٮ﮵لة عىل االنتاج ال﮲ڡين الٮ﮳صري
ال﮲ڡلسط﮵ٮين، ڡ﮵﮲ى الو﮴ڡت ذاٮ﮴ه اكدوا عىل ضرورة أن ٮ﮴كون ٮ﮳وصلة ال﮲ڡنان الشاب مو﮳حهة ٮ﮲حو
.الهوٮ﮵ة وال﮴ڡضٮ﮵ة، واالنتماء للم﮳حتمع و﮴ڡضاٮ﮵اه

﮴ٮ﮳حدر اإلشارة الى أن مشروع ملح األرض و﮲ڡر ا﮴ڡامة ﮲ڡنٮ﮵ة ڡ﮵﮲ى الص﮵ٮف المايض لل﮲ڡناٮ﮲ٮ﮵ن
السٮ﮳عة ڡ﮵﮲ى منت﮳حع شواككو ڡ﮵﮲ى هن﮲عارٮ﮵ا مدة أسٮ﮳وعٮ﮵ن، كما أنتج ﮲ڡلمًا وٮ﮶أٮ﮴ڡٮ﮵ًا ٮ﮵و﮶ٮق الت﮳حرٮ﮳ة
من ا﮲حراج الم﮲حرج السوري سلٮ﮵م ﮳حٮ﮳ل، كما ٮ﮵﮳حري العمل حالٮ﮵ًا عىل ﮴ٮصوٮ﮵ر سٮ﮳عة أ﮲ڡالم
وٮ﮶أٮ﮴ڡٮ﮵ة عن كل ﮲ڡنان ٮ﮵﮲حتصر مسٮ﮵رٮ﮴ه ال﮲ڡنٮ﮵ة، ٮ﮳اإلضا﮲ڡة إلى التحضٮ﮵ر لمعرض استر﮳حاع﮵ى
.لل﮲ڡناٮ﮲ٮ﮵ن السٮ﮳عة سٮ﮵عرض ڡ﮵﮲ى أهم صاالت العرض والمتاحف ڡ﮵﮲ى أوروٮ﮳ا والعالم
وٮ﮵ذكر ان المشروع ٮ﮳تموٮ﮵ل من مؤسسة “انتركوليت” وٮ﮳مساهمة من مؤسسة عٮ﮳د
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.المحسن ال﮴ڡطان, د.رمزي دلول, ﮳حورج األعمى, ورلى العلم﮵ى


