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ا﮲حتتام المنت﮳حع الدول﮵ى لل﮲ڡنون ﮳ٮمشاركة 7
- من رواد ال﮲ڡن التشك﮵ٮيل ال﮲ڡلسط﮵ٮين
International Art Colony
﮳ٮودا﮳ٮست: ا﮲حتتم المنت﮳حع الدول﮵ى لل﮲ڡنون دورٮ﮴ه الثا﮲ٮٮ﮵ة ﮲ڡ﮵ى ﮴ڡرٮ﮵ة ﮴ٮشواككو الوا﮴ڡعة ﮳حنوب-
وسط هن﮲عارٮ﮵ا عىل مسا﮲ڡة ساعة من العاصمة الهن﮲عارٮ﮵ة ﮳ٮودا﮳ٮست، والذي شارك ﮲ڡٮ﮵ه س﮳ٮعة
من رواد ال﮲ڡن ال﮲ڡلسط﮵ٮين المعاصر ﮲ڡ﮵ى الدا﮲حل والشتات، هم: ا﮳ٮراهٮ﮵م هزٮ﮵مة (موالٮ﮵د عاك،
عاش ﮲ڡ﮵ى سورٮ﮵ة وٮ﮵سكن ﮲ڡ﮵ى ألما﮲ٮٮ﮵ا)، أسد عزي (موالٮ﮵د ش﮲ڡاعمرو ٮ﮳الدا﮲حل ال﮲ڡلسط﮵ٮين)،
ٮ﮴ٮ﮵سٮ﮵ر ﮳ٮراكت (موالٮ﮵د م﮲حٮ﮵م ﮳ح﮳ٮالٮ﮵ا وٮ﮵سكن ﮲ڡ﮵ى رام هللا)، سلٮ﮵مان منصور (موالٮ﮵د ﮳ٮٮ﮵ر ز﮵ٮت
وٮ﮵سكن ﮲ڡ﮵ى ال﮴ڡدس)، سمٮ﮵ر سالمة (موالٮ﮵د ص﮲ڡد، عاش ﮲ڡ﮵ى سورٮ﮵ة وٮ﮵سكن ﮲ڡ﮵ى ﮲ڡر﮲ٮسا)، ع﮳ٮد
عا﮳ٮدي (موالٮ﮵د حٮ﮵﮲ڡا ٮ﮳الدا﮲حل ال﮲ڡلسط﮵ٮين)، و﮲ٮ﮳ٮٮ﮵ل عنا﮲ٮ﮵ى (موالٮ﮵د عمواس وٮ﮵سكن ﮲ڡ﮵ى رام
.(هللا
وعرضت ﮲حالل الح﮲ڡل ال﮲حتام﮵ى، الذي س﮳ٮ﮴ڡه معرض ﮲حاص ﮲ڡ﮵ى ﮳ٮودا﮳ٮست، أعمال أ﮲ٮ﮳حزها
.ال﮲ڡنا﮲ٮون ﮲حالل ا﮴ڡامتهم ﮲ڡ﮵ى ﮴ٮشواككو عىل مدى األس﮳ٮوعٮ﮵ن األ﮲حٮ﮵رٮ﮵ن
واستضا﮲ڡت مؤسسة “انتركوليت لتعمٮ﮵ق الحوار ﮳ٮٮ﮵ن الث﮴ڡا﮲ڡات” ال﮲ڡنا﮲ٮٮ﮵ن ﮲ڡ﮵ى ﮴ڡرٮ﮵ة ﮴ٮشواككو
اليت ٮ﮴متاز ﮳ٮمنا﮲طر ط﮳ٮٮ﮵عٮ﮵ة ﮲حال﮳ٮة، ذلك لتمكٮ﮵نهم من االلت﮴ڡاء والعمل ﮳حن﮳ٮًا الى ﮳حنب ﮲ڡ﮵ى
استودٮ﮵وهات م﮳حهزة وأ﮳حواء مرٮ﮵حة وملهمة ﮳ٮعٮ﮵دة عن الروٮ﮴ٮ﮵ن وعن ﮳ٮٮ﮵ئتهم المألو﮲ڡة. كما
﮴ڡامت المؤسسة ﮳ٮتن﮲طٮ﮵م ل﮴ڡاءات مع ﮲ڡنا﮲ٮٮ﮵ن هن﮲عارٮ﮵ٮ﮵ن محلٮ﮵ٮ﮵ن ﮲ڡ﮵ى ورشات عملهم، وزٮ﮵ارات
الى العدٮ﮵د من المتاحف اطلع ال﮲ڡنا﮲ٮون ﮲حاللها عىل أعمال ل﮲ڡنا﮲ٮٮ﮵ن عالمٮ﮵ٮ﮵ن، ك﮳ٮٮ﮵اكسو
.وموٮ﮵دلٮ﮵ا﮲ٮ﮵ى، ول﮲ڡنا﮲ٮٮ﮵ن هن﮲عارٮ﮵ٮ﮵ن كالسٮ﮵كٮ﮵ٮ﮵ن ومعاصرٮ﮵ن
وٮ﮵عت﮳ٮر المشروع، الذي ٮ﮵﮴ڡام ﮳ٮتموٮ﮵ل من مؤسسة “انتركوليت” و﮳ٮمساهمة من مؤسسة ع﮳ٮد
المحسن ال﮴ڡطان وش﮲حصٮ﮵ات مهتمة ٮ﮳ال﮲ڡن ال﮲ڡلسط﮵ٮين، منها د.رمزي دلول و﮳حورج
األعمى ورلى العلم﮵ى، األول من ﮲ٮوعه ال سٮ﮵ما وأ﮲ٮه و﮲ڡر لل﮲ڡنا﮲ٮٮ﮵ن ﮲ڡرصة ﮲ڡرٮ﮵دة لإلطالع عىل
ال﮲ڡنون الهن﮲عارٮ﮵ة، عىل أ﮲ٮواعها، ولاللت﮴ڡاء ٮ﮳ال﮳حمهور الهن﮲عاري، وهو ما ٮ﮵سعى الٮ﮵ه
.المشروع
ٮ﮵﮴ڡول أمٮ﮵ر عا﮳ٮدي مدٮ﮵ر مؤسسة “انتركوليت”: “ٮ﮳اإلضا﮲ڡة الى ٮ﮴كرٮ﮵م ال﮲ڡنا﮲ٮٮ﮵ن الس﮳ٮعة
لدورهم الرٮ﮵ادي والممٮ﮵ز، ﮲ٮسعى من ﮲حالل هذا المشروع الى ٮ﮴عر﮵ٮف ال﮴ڡٮ﮵ّمٮ﮵ن عىل
المعارض ﮲ڡ﮵ى المتاحف الُم﮲حتارة ﮲ڡ﮵ى أوروٮ﮳ا ﮳ٮهذه الن﮲ح﮳ٮة من رواد الحركة التشكٮ﮵لٮ﮵ة، ﮳ٮهدف
﮲ڡتح ﮴ڡنوات التواصل وٮ﮴عر﮵ٮف ال﮳حمهور االورو﮳ٮ﮵ى عىل روأٮع ال﮲ڡن ال﮲ڡلسط﮵ٮين المعاصر.
وسنعمل لهذا ال﮲عرض عىل تن﮲طٮ﮵م معرض مشترك لل﮲ڡنا﮲ٮٮ﮵ن ٮ﮳األعمال اليت أنت﮳حت ﮲حالل
﮲ڡترة ا﮴ڡامتهم ﮲ڡ﮵ى المنت﮳حع ﮳ٮداٮ﮵ًة ﮲ڡ﮵ى هن﮲عارٮ﮵ا ومن ٮ﮶م ﮲ڡ﮵ى معارض وموا﮴ڡع هامة ﮲ڡ﮵ى كل أ﮲ٮحاء
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اوروٮ﮳ا، و﮴ڡد ع﮳ٮرت ﮳حهات عدٮ﮵دة حىت اآلن عن ر﮲ع﮳ٮتها ٮ﮳استضا﮲ڡة المعرض ﮲ڡ﮵ى اٮ﮶ٮ﮵نا و﮳ٮراغ
.”و﮳ٮرلٮ﮵ن و﮲عٮ﮵رها من العواصم
وٮ﮵شٮ﮵ر عا﮳ٮدي ٮ﮳أن هذه ه﮵ى المرحلة االولى للمشروع ستلٮ﮵ها مراحل أ﮲حرى أهمها ﮴ٮصوٮ﮵ر
وإنتاج ﮲ڡٮ﮵لم وٮ﮶أٮ﮴ڡ﮵ى ٮ﮵عّرف ٮ﮳الرواد الس﮳ٮعة وٮ﮵و﮶ٮق مسٮ﮵رٮ﮴هم ال﮲ڡنٮ﮵ة، وإ﮲ٮشاء مو﮴ڡع الكترو﮲ٮ﮵ى
.﮲حاص كأرش﮵ٮف لل﮲ڡٮ﮵لم ومر﮳حع لألعمال ال﮲ڡنٮ﮵ة
وأشار ال﮲ڡنان ا﮳ٮراهٮ﮵م هزٮ﮵مة ﮳ٮدوره الى أهمٮ﮵ة المشروع موضحًا: “﮳ٮط﮳ٮٮ﮵عة الحال ال ٮ﮵تسىن
لنا عادًة االلت﮴ڡاء واإلطالع عىل أعمال ﮳ٮعضنا ال﮳ٮعض عن ﮴ڡرب. لهذا، ﮲ڡ﮴ڡد سعدت ﮳ٮهذة
ال﮲ڡرصة للتواصل ال﮲ڡين ال﮲ڡلسط﮵ٮين-ال﮲ڡلسط﮵ٮين ولت﮳ٮادل اآلراء ٮ﮳أ﮳حواء حمٮ﮵مٮ﮵ة مع زمالء
أعر﮲ڡهم منذ زمن وزمالء ٮ﮴عر﮲ڡت الٮ﮵هم اآلن ﮳ٮ﮲ڡضل المشروع. آمل ٮ﮳أن ﮲ٮكون ﮴ڡد أ﮲ٮ﮳حز﮲ٮا ما
ٮ﮵لٮ﮵ق ﮳ٮعرض ﮴ڡضٮ﮵تنا أمام ال﮳حمهور االورو﮳ٮ﮵ى مع العلم ٮ﮳أ﮲ٮه ال تن﮴ڡصنا ال﮲ح﮳ٮرات او ال﮳حودات
.”ال﮳حدٮ﮵رة ٮ﮳الساحة ال﮲ڡنٮ﮵ة العالمٮ﮵ة


