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إفتتاحّية

هو  لآلثار،  روكفلر  متحف  فضاء  يف   ،Re:Visiting Rockefeller املعِرض 
عالمة اخرى لصريورة من التخطيط والتفكري الشامل ملرشوع منوفمي.

 
يف العام املايض، بادرنا إىل إخراج معرض للفن املعارص يف متحف جمدال 
ديفد بالتعاون مع املتاجر يف احلّي املسيحّي يف البلدة القدمية. املعرض “أغراض 
ِتذاكرّية”، مليخائيل كسوس جدليوفيتش، تناول “التارخي البديل” وسؤال - ماذا 

لو؟
ُطِلب من الفنانني املشاركني يف املعرض الرجوع يف الزمن، إىل النقطة اليت وقع 
فهيا حدث تارخيي ُمعنّي، وختّيل ما ميكن أن حيدث إذا ما اكن قد تغرّي يشء ما 
يف تسلسل األحداث. مت التعبري عن القصة املُلفقة جزئيا )واليت اكنت الكثري من 
تفاصيلها حصيحة(، بواسطة األمعال الفنّية واألغراض التذاكرّية اليت ُصِنعت 
األول هو  الزوار يف ماكنني:  أمام  مُثلت هذه األمعال  املعرض.  خصيصا هلذا 
بشلك  الواقع،”  “يف  والثاين،  ديفد.  جمدال  متحف  الرمسّي،  املعرض  فضاء 
ليس متداول او مقبول؛ عىل رفوف حمالت بيع األغراض واهلدايا التذاكرّية يف 
احملالت التجارّية يف احلّي املسيحّي. ويف لكتا احلالتنّي اكنت األغراض عبارة 
الفنّية إىل تذاكر  املُلفقة وحتّولت األمعال  التارخيّية  القّصة  لصدق  “دليل”  عن 

بيّق يشري إىل تلك القّصة.
من  أي  املعرض.  يف  بالتجوال  إسمتّر  لكام  تضعضعًا  املُشاهد  ويّع  إزداد 
التفاصيل اليت يراها أمامه حقيقية وأهيا زائفة؟ لقد ألقت، معلية تنظمي املعرض 
املُتعمدة هبذا الشلك، الضوء عىل قوة اليشء والغرض، وقدرته أن يكون وسيلة 
لملحافظة عىل يشء ما. كونه أداة فارغة تنتظر بفارغ الصرب رواية ما تسكنه. 
يف مدينة مثل القدس حيُث عدد الروايات، القصص واحلقائق تفوق لك تصّور؛ 
فنجد عرشة نقاشات تدور حول لك مبىن او غرض اثرّي، يف حبث دؤوب عن 
إنمتاءه وأصله احلقييّق، يقرتح املعرض تقويضًا ذاتيًا وإربااًك متعمدًا ملفاهمي 

“الصواب” أو “اخلطأ”.
 

 Re:Visitig Rockefeller احلايّل  املعرض  يف  الواقع  خداع  مفهوم  يتّسع 
كنوز  روكفلر  ملتحف  التابعة  القدمية  العرض  نوافذ  يف  الزمن.  مفهوم  ليمشل 
عت عىل يّد اإلنتداب الربيطايّن يف سنوات الثالثني. لقد مت  عتيقة. وجدت وُجِ
تصنيف وأرشفة األغراض املعروضة وُمذ ُوِضعت يف ماكهنا، تقريبًا، مل يملهسا 
أحد. لقد مت بناء متحف هائل ورائع عىل رشفهم. واحد من أجل املتاحف اليت 

ُشيّدت يف البالد.
يف أي ماكن آخر يف البالد والعامل، اكن متحفًا مثل روكفلر سيتحّول جحما 
للزوار. ولكن العديد من ساكن البالد مل يزوروا املعرض عىل اإلطالق، وأولئك 
الذين زاروه فعلوا ذلك قبل فرتة طويلة جدا. ُنيّس املتحف، واملعروضات واآلثار 
النادرة اليت حيتوي علهيا. هذه الفجوة اهلائلة بني الفخامة والتفّرد وبني النسيان 

وقلة الزّوار، ُتشري بوضوح إىل اجلرح العميق الذي يغرُق فيه املتحف.
متحف روكفلر هو فيل أبيض يف قلب رشيّق القدس، جوهره خمفّية يف ِخضم 
اخلالف والرصاع. كبسولة زمن مجتّدت يف ماكهنا. ورمبا بسبب ذلك، توجبت 
العودة بالزمن إىل الوراء وزيارته، المّتعن يف ما تبىق من التارخي احملارص يف 
فضاءاته، بالعناوين اجلدارّية املنقوّشة بثالث لغات واليت ال ميكن إزالهتا، وختّيل 

وضع مثايل يعيُش فيه الشعبان معا يف إطار مبىن مشرتك.
 

املدينة.  املرشوع يف رشيّق  إقامة  املاضيني،  العامني  إخرتنا، يف  ليس صدفة 
مكرشوع ينبض ويعيش يف القدس، وتأسس يف اجلزء الغريّب مهنا، لدينا رغبة 
بالرمغ  خاصة،  ورغبة  املدينة،  من  الرشيّق  اجلزء  جتاهل  بعدم  تقيض  معيقة 
املوجودة  الثقافّية  املؤسسات  مع  واسعة  فنّية  بناء عالقات  الصعوبات، يف  من 
عىل هذا اجلانب. خالل األهشر الستة لملعرض بودنا أن ُنقمي جوالت بصحبة 
مرشدين باللغات الثالث، مجموعة حبث نظري، معل مشرتك فميا خيص املتحف 

وحدث إختتايّم.
 

بودنا أن ننهتز هذه الفرصة لنشكر جيع األطر الدامعة اليت مكنتنا من حتقيق 
هذا احلمل، وخاصة متحف إرسائيل وسلطة اآلثار اإلرسائيلية اليت فتحت أمامنا 

األبواب والفرص للعمل واإلنتاج.
   

رينات ايدلشتاين ويل يه شولوف
ُمباِدرات ومديرات فنّيات

منوفمي - مومس إفتتاح املعارض

ُشكر:

بلدّية الُقدس، إدارة الثقافة والرتفيه، دائرة الثقافة والفنون
مؤسسة القدس، قسم الثقافة وقسم الرتبية للتعايش

متحف إرسائيل: جميس سنايدر، مريا لبيدوت، ميخال دجيي منديلس، تانيا كوهني عوزيال، شاي ميني، 
متناع زليغامن، فوزي إبراهمي، أميتاي مندلسون، داليا الزار، باولينا جيلفر، تال اليسفور، سميا صايغ، 
يانيف  بنيامني،  يوفال  اورتسيك،  اليكس  باوميل،  بيجاليزن، مناحمي امني، معيت  ديفيد  بيسح رودر، 

كوهني، اليكس ماركوف، غيل ايتان، عوديد رحاممي، ديفيد حنيش ورؤوفني غانز.

سلطة اآلثار: شلومو اشكنازي، يفتاح زهايف، آيف غنون، مرياف شاي، دييغو بريغ

وزارة العلوم، الثقافة والرياضة، ااوتست صندوق للفنون املعارصة 
مفعال هبايس، صندوق غابرييل رشوفري

شكر خاص للجهات املاحنة من أصدقاء ومقريب منوفمي

املعرض
أمينات املعِرض: يناي سيغال، سايل هيفتل نفيه

مبادرة، قيادة وإدارة فنّية ل"منوفمي": يل يه شولوف و رينات ايدلشتاين
اإلنتاج التنفيذي: دافنة زيف

مديرة التسويق، اإلعالن والتوزيع: عدي شييف
العالقات العامة: هداس شابريا

القمّي عىل متحف روكفلر: فوزي إبراهمي
تعليق وبناء املعرض: متحف إرسائيل قسم اخلدمات الفنّية والتقنّية

اخلدمات اللوجستية والكهرباء: آيف امللح

الكّراس:
التصممي اجلرافييك: يوتام كيلرن

ترجة وحترير اإلجنلزيية: مايا مشعوين
ترجة وحترير العربية: يامسني ظاهر

ِطباعة: مصنع للطباعة كيرت
الصور يف الكّراس بلطف من سلطة اآلثار

فّن إرسائييّل معارص
يف متحف روكفلر لآلثار 

متحف روكفلر لآلثار

شارع السلطان سلميان 27
تلفون: 6282251، 02-6708811

فاكس 02-6708906
ساعات الزيارة: األحد، االثنني, األربعاء, امخليس 10:00-15:00

السبت 10:00-14:00
www.imj.org.il :ملزيد من املعلومات

ليوئر فريمتان
٥.  كبارة، ٢٠١٢، فيديو آرت، ٠٠: ١٩ دقيقة

كبارة )٢٠١٢( هو فيمل قصري جديد لليوئر فريمتان مت تصويره بأسلوب وثائيق. يقدِّم 
الفيمل قصة غيورا برغل، فّنان وماستري اكراتيه، خيرج يف رحلة إىل "كبارة"، كهف عىل 
جبل الكرمل ُوِجَد فيه هيلك عمظّي إلنسان من العرص احلجرّي. يتتبع الفيمل قصة غيورا 
الفريدة من نوعها، والذي أدت به غرابتُه إىل إكتشاف ُمطابقتِه الوراثّية العالّية والنادرة 
لإلنسان البدايئ )احلجرّي(. ُصِّم الفيمل وُصّور جزئيا يف مرشوع للطالب املتفوقني 

ومبساعدة طالب لكية بيت بريل ومت إجنازه مبساعدة من متحف بات يام.

رؤوفني يرسائيل
٤. O.W.2 )أوساكر وايلد ٢(، ٢٠٠٥، MDF وألوان صناعّية

 مجموعة أويل اولرت، تل ابيب           
٩. )E.R  (Egyptian Rumba، ٢٠١٢، MDF وألوان صناعّية

ُمستعارة من غالريي برفرمان، تل ابيب 

تعِرُض منحوتات رؤوفني يرسائيل O.W.2 )٢٠٠٥( و E.R )٢٠١٠( لغة تقليصّية، 
نظيفة ودقيقة للغاية، غنّية باأللوان واألحاسيس ودرجة إتقان تقرتب إىل حّد المكال. 
حبثه عن الشلك األمثل جيعله ينظر إىل األمام واخللف عىل حمور الزمن، باِحثًا عن 
مصدر لإلهلام ألمعاله. يقتطع الفنان موتيفات معامرّية من مواقع كنسّية ُمقّدسة 
ومساجد. يف معلية تقليص وجتريد تفقدهذه العنارص من شلكها األصيل واملألوف 
وتتحول إىل أشاكل أولّية مستقلة، مع احملافظة عىل اهلالة املقدّسة، ليبىق صداها مكا 
يف المتثال O.W.2 )٢٠٠٥(، وحدة متجانسة ُتذكِّر باملسّلة املرصّية. متثاله احلريك 
E.R )٢٠١٠( يتكّون من ثالث دوائر متطابقة وضعت الواحدة عىل رأس االخرى، 
عند حتريك المتثال يبدو كصحن طائر مستقبيل. أما عند إرفاق أجزاء المتثال سويا 
دون حراك يبدو كآلة حصاد ختيف رسها. عالقة يرسائيل مع املشاهد يه عالقة 
متبايّنة. فكثافة األلوان يف أمعاله، وجودهتا جتعلها تبدو كدمّية تدعو املشاهد إىل ملهسا، 
حتريكها والكشف عن إماكنات احلركة الاكمنة فهيا، بيمنا يؤدي مظهر المكال والتعتمي 

عاملًا رادعًا مكا يف أغراض الطقوس الدينية.

٩

٢

٣

 found object الدقيقة املطلوبة يف جماالت احلفظ والرتممي. التعريف
أو باللغة العربّية – غرض موجود، باإلماكن إطالقه عىل لك املوجودات 
األثرّية حيُث أن غاية عمل اآلثار يه إجياد األغراض واألشياء. تشابه كبري 
بني املجالني ميكن أن جنده أيضا يف التشديد الزائد عىل األشياء املادّية 
والطريقة املُقّدسة اليت يمت فهيا ختزين األغراض وعرِضها. هذا األمر 
ليس باملُستغرب إذا ما تذكرنا أن طريقة عرض املوجودات األثرّية يف 
شلكها احلديث مصدرها يف القرن التاسع عرش ويف العادات املُقتبسة 

من جماالت أخرى.
البعد الزمين هو عامل يف غاية األمهية يف الفّن املُعارص. يف اآلونة 
األخرية، ومع تعزيز العالقة بني الفّن واملوضة حيصل العمل الفين عىل 
رشعّية  ملجّرد كونه ُمعارصًا. هذا هو الفن اليوم، وفّن البارحة أقل 
أمهية. هذا الهنج ميزي الثقافة املعارصة يف جماالت أخرى. ما الذي 
حيدث إذًا يف اللقاء بني وجودنا اليويم حىت النخاع وبني فوق-زمنّية 
الفضاء األثرّي حيُث تكتسب األشياء فيه أمهية تبعا جليلها؟ يبدو أن أي 
خشص يعمل يف جمال عمل اآلثار ال يقوى عىل عدم التفكري يف الهناية 
الوشيكة عندما يواجه فناء البرش، الثقافات وحىت أمم بأمكلها. اخلراب 
والدمار يه قوى رئيسية يف عمل اآلثار ألهنا تتناول بطبيعهتا ما اكن 
وُدّمر، وليس ما اكن وبيق. رمبا هناك يشء ميكن أن نتعمله من عمل اآلثار 
والذي يف مواجهة الدمار وتقلبات الزمان، الطبيعة، واحلروب البرشّية، 
يقرتح بدوره الصرب، إعادة البناء وحماوالت لفهم ما حدث. رافقتنا ثالث 
دوائر من الغربة يف الصريورة اليت بادرنا إلهيا. الغربة األساسية يه 
كون املبىن الربيطاين دخيل عىل البيئة واملدينة اليت تلفه. ومن مث، ُغربتنا 
اخلاصة كزوار إرسائيليني لبناء قامئ يف رشيق القدس،  وعىل الرمغ 
من كونه رمسيا جزءا من متحف إرسائيل، فهو ال ُيعّد مزارًا سياحيا 
لدى معظم امجلهور اإلرسائييل. وأخريا كأمناء فنيني نعمل يف جمال 
الفن املعارص وجدنا أنفسنا يف بيئة غريبة عنا ويه اآلثار. لقد وضعنا 
أمامنا وأمام الفنانني الذين اختارنا العمل معهم، حتديا - معرفة ما إذا 
اكن الفّن املعارص قادر عىل إنتاج مقولة تتعلق بكنوز املايض، وباآلثار 
يف القدس وفميا يتعلق مببىن متحف اآلثار وتارخيه. ندعومك إىل زيارة 
متحف روكفلر مرة أخرى، هذه املرة بصحبة فنانني طلبنا مهنم أن يتعاطوا 

ماكنًا خاصًا، معقدًا ومذهلًا. 

يناي سيغال وسايل هيفتل نفيه

Re:Visiting Rockefeller

متحف روكفلر لآلثار هو رؤيا من زمن آخر. لقد ُشِيّد املبىن يف سنوات 
الثالثني من ِقبل أوستني سانت بارب هاريسون لسلطات اإلنتداب 
الربيطاين، ومثَّل حيهنا مقة تكنولوجّية يف أساليب البناء واملواد املُستعملة. 
املبىن، األول من نوعه يف البالد والذي مت بناءه لُيستعمل خصيصًا 
مكتحف، هو جتسيد يح لمطوح اإلنتداب الربيطاين املمتثل بإسترياد 
قمي وثقافة غربية وعاملية إىل هذا اجلزء من الرشق األوسط. إىل أي مدى 
حجنوا يف مهمهتم، وما يه درجة صالحّية إجراء من هذا القبيل، لكها 
أمور ال تزال مفتوحة للنقاش. منُذ إفتتاحه عام ١٩٣٥ وحىت عام ١٩٤٨ 
اكن متحف روكفلر حتت السيطرة الربيطانّية، وبني عايم ١٩٤٨ وحىت 
١٩٦٧ اكن بأيدي أردنّية، ومع إحتالل رشيق القدس عام ١٩٦٧ حتّول 

إىل أيدي إرسائيلّية.
ِّ املعرض RE:Visiting Rockefeller احملاولة األوىل من  ُيشلك
نوعها لتقدمي فّن معارص يف جيع أحناء مساحات العرض يف املتحف، 
إىل جانب املعروضات األثرّية األصلّية. إختيار املتحف مل يكن من قبيل 
الصدفة. نظرا لطبيعة املاكن، وموقعه اجلغرايف يف رشيق القدس، وحقيقة 
أنه مل يطرأ هيلع أية تغيري ُيذكر منُذ إفتتاحه، جيع هذه جتعل متحف 
روكفلر نقطة لقاء ما بني الكنوز األثرية وتقلبات التارخي ورؤى طوباوّية وما 
بني إنكسارها عىل ضفاف الواقع. هذا املعرض هو حماولة إلنتاج ردة فعل 
عىل هذا املاكن املُعّقد واملرتاصف، عىل جتارب زيارة املبىن، عىل األشياء 
واألغراض املعروضة به وعىل الواقع الذي ينشط به املتحف. املعرض هو 

مبادرة ملنوفمي وُأقمي بالتعاون مع متحف إرسائيل.
عندما قررنا إقامة معرض للفن املُعارص يف متحف لآلثار حاولنا إجياد 
نقطة إلتقاء من شأهنا أن توازن وبشلك متبادل ما بني املعروضات األثرية 
واألمعال الفنّية املعارصة. ندعو زوار املعرض أال يفصلوا بني األمعال 
الفنّية املعروضة يف املاكن واملعروضات األثرّية. جيب معاينة اإلثنني 
بشلك متواز، ليحصل الفّن عىل فرصة للوجود ويقمي عالقة مع يشء 
آخر،  وليرضب رشوشه أبعد من املساحة الفارغة واحملايدة واليت يمت 
عرضه هبا عادة وقد يعين هذا حصوله عىل سياق أوسع للتفاعل. من 
جانهبا، حتصل املعروضات األثرّية عىل مرجعية يقع مصدرها يف عامل 
خارج القاعة اليت محتهيا، تفصل بيهنا وبني العامل ، بيهنا وبني الوظيفة 
األصلّية اليت ُأقميت من أجلها. لكنا أمل، أن النقاط املرجعية هذه، سُتسلط 
الضوء حبدة أكرب عىل أوجه الشبه واالختالف بني العاملني. هناك الكثري 
من القوامس املشرتكة بني الفن، وخاصة الفن املعارص وعمل اآلثار. إثنامها 
جيمعان ما بني احلّب، أو االلزتام األصيل لليشء واملادة وبني املعاين 
الكثرية املسمتدة منه. عمل اآلثار والفن حيتويان عىل جماالت أخرى مثل 
التارخي، الفلسفة، األنرثوبولوجيا وعمل النفس وغريها، ناهيك عن العلوم 

هيال طوين نبوك
٢.  السطح 01، ٢٠١٢،

صفاحئ شواء، حلقات معدنّية،
مسار دعامة الرفوف، خشب، فورمايكة

يتكّون العمل السطح 01 )٢٠١٢( هليال طوين نبوك من عنارص ُمستعملة مثل: صفاحئ 
شواء، مسارات دعامات الرفوف، ودّعامات معدنّية موضوعة عىل بعضها البعض تنتج 
عهنا ُكتلة متعددة الطبقات، نوع من الرمس املعامرّي اخليايل ثاليث األبعاد. إنه متثال 
جدارّي ُمتعدد اخلطوط، بياين يؤلف مسارًا ويذكرنا خبطوط الرمس البياين - اخلطوط 
بوصفها حتديدًا لتقامس مساحة ُمعّينة. التخطيطيّة الوظيفية اليت متزي الاكئنات اليت 
ِّ النصب )رفوف وشباكت اهلدف مهنا محل أشياء خمتلفة( تؤكد فراغ الكتلة  تشلك
وُتنتج نوعًا من الرمس النحيت. تبدع نبوك أمعاال تذكرنا مبحاوالت القرن املايض تصممي 
عوامل جديدة وختطيط الطوباوّية. مجموعة األغراض اليت تستعملها  متركز عامل املطبخ 
وغرفة اإلستحامم يف قلب رؤيا المكال مدعّية رضورة إتاكء األخري عىل الوجود اليويم.

يوحاي متوس
٣. دون عنوان )موضة المنر(،

٢٠١٢، بالستيك، نيون، معدن )غرض موجود(

يعِرُض يوحاي متوس بقايا فرتة زمنّية وّلت ومل تعد موجودة. يافطة قدمية ملتجر أزياء من 
سنوات الستني والذي ُأقُتِلع من بيئته الطبيعّية يف يح فلورنتني، ومت ترمميه حيث أعيد 
تركيب اإلضاءة، أما اليافطة ذاهتا مفا تزال مكا يه. الفجوة بني جسم اليافطة املهرتأ 
والتجدد املسمتر للنيون متنح أرضًا خصبة لنشوء اكئن يعيش بني املايض واحلارض. 
اليافطة اليتمية اليت إنتصبت عىل واجهة املتجر واليت ُأسُتعِملت يف السابق كعالمة 
وزينة، تراوح كأجحّية تعرض مجموعة متنوعة من املعاين للقراءة والتفسري. يف هذا 
العمل ال خيرج يوحاي متوس الفّن إىل الشارع كعادته، وإمنا يستحوذ عىل قطعة من 

الشارع ويدخلها عامل املامرسة الفنّية كشلك من أشاكل عمل اآلثار احلرضّي.

اييل بيتل 
١. 11AM، ٢٠١٢، معاجلة حاسوب، طباعة المبدا

٢٨. 12PM، ٢٠١٢، معاجلة حاسوب، طباعة المبدا

إنه العمل األول يف املعرض الذي يستقبل زوار متحف روكفلر. 11AM )٢٠١٢( الييل 
بيتل جيسِّد يف داخله صريورة تدجم أمعالًا فنّية معارصة عىل طول قاعات املتحف. لقد 
مت إنتاج العمل خصيصًا للفضاء الذي ُيعرض به ويستعمل العمل هيلك املتحف وهندسته 
املعامرّية. املشاكة اليت تستقبل زوار املاكن عىل املدخل الرئييس تتحّول إىل فتحة عىل 
واقع مواز. ومه يعزز الشعور بأن مبىن متحف روكفلر موجود يف بعد آخر، حيث لملاكن 
والزمان قوانني أخرى. يف هذا العمل يعود اييل بيتل إىل تناول موضوع البوابة أو املدخل 
الذي أشغله يف املايض ويستخدم تقنّيات معاجلة حمّوسبة مع احلفاظ عىل العنرص 
الومهّي يف التصوير. يقوِّض العمل اجلدّية املتواضعة للهندسة املعامرّية احلداثوّية- 
انتقائّية عدمية الزخرفة، وبواسطة معاجلة حموسبة حيّول العمل الفين املوجود إىل 
شلك خمدِّر للحواس بسبب التناقض واملضاعفة. من جهة خيلق شعورا من العمق 
الالهنايئ، من جهة أخرى ال تزال هذه البوابة موصدة عىل الرمغ من فعل املضاعفة. 
األمور ليست مكا تبدو يف متحف روكفلر. ردة فعل اييل بيتل عىل غريّية املاكن اليت ال 
يمت التعامل معها جكزء ال يتجزأ من الواقع والزمان، ُتذّكُرنا جبملة مهشورة من الفيمل 
الهشري "الساحر الرائع من أرض أوز": "توتو، لدي شعور أننا مل نعد يف كنسس." 

العمل PM 12 الذي يلحظه املُشاهد ثوان قبل عودته إىل رواق الدخول، هو عبارة  
عن معل توأم للعمل األول الذي يستخدم نفس تقنيات التالعب احملوسبة بدجمها 
واهلندسة املعامرّية الرهيبة لملاكن. ُأنِتج العمالن يف معاجلة حموسبة لصور فوتوغرافّية 
دجيتالّية ومن مث مت طباعهتا طباعة المبدا وتعديلها حبسب جحم املشاكة. تشري أمساء 
األمعال إىل الوقت من اليوم الذي مت تصوير الفتحات فيه. المتّعن يف األمعال يف 
الوقت املناسب من اليوم، باإلضاءة املناسبة، يساعد عىل تصديق الومه، ولكن هذه 
األمساء ُتقِحم عامل الوقت كعنرص خمادع. بشلك عام فإن مبدأ اخلداع هو أمر أسايس 
هلذه األمعال وبطريقته يرّد اييل بيتل عىل جتربة الزيارة أو الزيارة مرة أخرى، إىل 
املتحف، بشلك يعيد إىل الذاكرة ألعاب احلاسوب ورمادّية بورخيس * ومنطقة الغسق**.

* خوريخ لويس بورخيس )١٨٩٩-١٩٨٦(، اكتب أرجنتيين، مرتمج وشاعر. تناول عدة 
مواضيع يف كتاباته مهنا املتاهات، األحالم، املكتبات، ألعاب التفكري، الفلسفة وما فوق الطبيعة.
** منطقة الغسق )THE TWILIGHT ZONE(، مسلسل تلفزيوين 
أمرييك من عام ١٩٥٩، حتّول إىل جزءا من الثقافة السائدة.
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٢٩ يغ زجورسيك
٢٦.  ٤×٤، ٢٠١١، حديد، زجاج اكريلييك، سبيكة ألومونيوم، مياه

ُمستعارة من غالريي زومري، تل ابيب

ليغ زجورسيك مكّونة من واجهة من الزجاج اإلكريلييك تغمرها املياه   )٤×٤ )٢٠١١
وبداخلها مناذج من اأملنيوم املصبوب لسيارات جيب عسكرية متشاهبة ومصطفة بصف 
الشعور  يعزز  السيارات  يعطيه صف  الذي  باألمان  الشعور  املاء.  أخرس حتت سطح 
بالعجز واإستسالم امام اكرثة طبيعية ال سيطرة علهيا. مؤرشات واحضة للقوة والرجولة 
تتفتت امام قوى الطبيعة، كذلك خسرّية من ثقافة اسهتالك برجوازية ذكورية وعسكرية 
تعيط احلجم امهية كربى. معل زجورسيك يتاكتب مبارشة مع املعروضات احلقيقية 
يف فضاء املعرض، ويتحّول ٤×٤ اىل شئ حييك عن الثقافة السائدة ولكن ايضا عن 

ميل االمرباطوريات اىل الزوال. 

يغ غولدشتاين
٢٧. م-ك-ح-ه، ٢٠١٢،

نصب صوت، منظومة صوت، جشرة، ألوان صناعّية

خشبّية  ُكتل  من  غولدشتاين  ليغ   )٢٠١٢( م-ك-ح-ه  النحيّت  اإلنشايّئ  العمل  يتكّون 
ُتشلكِّ  يتكرر.  جّر  وصوت  والعربّية،  العربّية  اإلجنلزيية،  باللغة  بأحرف  ُمزيّنة  مخضة 
الُكتل الضخمة حاجزًا يف الغرفة اليت ُوِضعت فهيا وُتصعِّب ُمهمة التنقل. مصدر إهلام 
الُكتل  أما  املتحف،  ملعروضات  املُستعمل  القدمي  واألرشفة  الرتتيب  أسلوب  هو  الفنان 
فهي عبارة عن تكبري للوحات معلومات ُمزخرفة حبروف التينّية، منترشة يف فضاءات 
املعروضة  األثرّية  املوجودات  وحتديد  معرفة  عىل  تساعد  أن  ينبيغ  واليت  املعارض، 
السبعني  املتحف يف سنوات  ُأعيد تصممي  لقد  األصلّية.  املخطوطات  حبسب مجموعة 
بعد إحتالل رشيّق املدينة وإنتقال املتحف فوريًا من أيدي أردنّية إىل أيدي إرسائيلّية. 
يف هذه الغرفة مت إعادة مجتيع بايق القطع األثرية يف املتحف واليت ُتشري إىل الوجود 
الهيودّي عىل مّر العصور، مثل املصباح وقطعة فسيسفساء من أرضّية كنيس. الرواية 
الهيودّية اليت مل يمت التشديد علهيا بصورة خاصة يف العرض املركزّي حتصل هنا عىل 
تعزيز وإشارة. الطريقة اليت حيتل فهيا يغ غولدشتاين الفضاء بواسطة الكتل والصوت 
تشري إىل الطريقة اليت يمت فهيا عرض املعلومات لمُلشاهد، والطريقة اليت تستطيع فهيا 
ُنظم التصنيف والفهرسة منع وصول املعلومات اليت ينبيغ علهيا أن تتيحها وتوصلها 
لملتليق. اللوحات الصغرية اليت من املُفرتض أن ُتستخدم للقراءة تتحول إىل عنرصًا 
مرسحيًا درامّيًا. ِكرب الُكتل، اللغات الثالثة والضوضاء الالهنائية ُتنتج نظامًا عبثيًا يرمز 

إىل ال هنائية اإلماكنات اليت من املمكن تصنيفها، أرشفهتا وتفسريها. 

الونا رودا
١٥.  إذا أنا أمري وأنت أمري، من سيقود امحلري؟ ٢٠١٢،

خشب، زجاج لييّف )غرض موجود(

تدجم الونا رودا متثال ردي- ميد ُمعاجل يف فضاء أحواض اإلستحامم يف قرص خربة 
املفجر يف أرحيا. إنه متثال لخشصّية فاكهّية ذات هيئة إسترشاقّية؛ ترتدي معامة ومتّد 
يدهيا إىل األمام يف لفتة ترحيبّية. ينيمت المتثال إىل أنواع المتاثيل الزخرفّية التجارّية 
للزينة املُعّدة لزتيني مدخل املطامع الشعبّية، ومُتزّيها الغرابة واملبالغة. عن طريق وضع 
للمتاثيل  قواعد  من  سلسلة  رأس  وعىل  لملعرض  الرئييّس  احملور  طول  عىل  المتثال 
املُرتِفعة إىل أعىل حُترِّف ألونا مركز ثقل الغرفة وختلق نظامًا هرمّيًا حيث يصبح متثال 
النادل املستعمل كثريًا، حامكًا يف هذه اململكة الومهّية. هذا النصب ُيثري تساؤالت حول 
العالقة بني القدمي واملعارص وميّد خطوطًا متوازّية ولكهنا متضاربة ايضًا. التشابه بني 
خشصّية النادل والخشصيات اليت جنت ُعقب تدمري القرص األموّي الرائع يف الزلزال 
كبري ولكن اإلختالف كبري ايضًا. من املثري لإلهمتام أن نرى دور املنحوتات التصويرّية 
وأمعال الديكور يف هذه الثقافة القدمية وأن نرى كيف ان قطع اثرية من عامل البرصيات 
ليس اهنا ال تزال معنا فقط، ولكن يمت استخدامها يوميا. يف بيئة مّرت هبذا الدمار، حيث 
التفجري، وإختلط املرتفع واملنخفض، حيث  تفرقت الخشصيات املختلفة اليت جنت من 
السقف املُقنطر يفرتش األرض، يستبدل النادل امللك، مكا وكأننا يف مرسحّية، ومل يتبىق 

أمام األخري سوى الوقوف جانبًا ومشاهدته بعيون ال ترى. 

أمنون بن عايم
١٣. جهاز لتجفيف الغسيل، ٢٠١٢،

غّسالة )غرض موجود(، ورق

ُيعربِّ بصدق عن الفرضّية  معل أمنون بن عايم الفيّن جهاز لتجفيف الغسيل )٢٠١٢( 
للفنان. يستخدم بن عايم غرضًا  البيئة املعيشّية  ِنتاج  الفّن هو  أن  اليت توّجه أمعاله: 
موجودًا، يومّيا، ومعلّيًا مثل جهاز جتفيف الغسيل، ومواد متاحة له يف االستوديو مثل 
أسطوانات ورق برتقالية فاقعة حصل علهيا من ابنه عندما اكن األخري مشغولًا بإعداد 
إنتاج  إىل  يؤدي  اللقاء  هذا  املايض.  الصيف  الوسىط يف  الطبقة  ملظاهرات  ملصقات 

معل فيّن.
ُيليق بن عايم الضوء عىل املُبتذل واهلاميّش حيث جيد فيه امجلال والرصامة اليت تؤهله 
بإمتياز ليكون حمط انظار، وهو اليشء املصون عادة  لألغراض الفنّية أو اإلكتشافات 
األثرّية. بإستطاعة الغرض األكرث تفاهة وإستعاملًا أن حيصل عىل صفة الكزن اعمتادا 
عىل أمهية املاكن الذي ُوِجَد فيه وتأرخيه. لدى أمنون بن عايم يستطيع الغرض األكرث 
تواضعا أن يتحول إىل منتج فيّن وفقا للدور الذي يلعبه يف حياته وإىل أي مدى يشغل 
أفاكره يف فرتة معينة. اإلنشغال املفاهيمي لدى بن عايم يفسح املجال أمام إستعامل 
عنارص بسيطة، مثل اخلط، اللون، املادة والفضاء. بواسطة املواد والشلك يقوم بإنشاء 
معل فيّن بسيط جيعل التصويري جمرد، ويرتك املشاهد مع صورة غامضة ولكن إنسانّية.

ايليت بن دور وهيلة لفيف
١٦. خربة، ٢٠١٢،  رسوم متحركة ستوب موشن

معل الفيديو خربة لثنايّئ الفنانات ايليت بن دور وهيلة لفيف يتناول قاعة العرض التابعة 
حلوض إستحامم قرص خربة املفجر من القرن السابع. مل يكن حوض اإلستحامم يف 
القرص قد امتأل بعد، عندما دمّره زلزالًا رضب املنطقة وملّا تنهتي بعد معلّية بناءه. بلغة 
وآمال  ذكريات  املاكن.  تؤرخ  بديلة  رواّية  الفنانتان  ترّسد  ومتنوعة  غنّية  ومادّية،  معرّبة 
الخشصّيات  حيث  هازع،  األبعاد  ثاليّث  تصوير جتسيمّي  عىل شلك  تتحقق  املايض 
احملفوظة، واليت بقيت كآثار يف القرص، تعود إىل احلياة كزوميب مبتور األطراف. يف 
فضاء املتحف اجلاف والقاحل تغِزُل الفنانتان رؤيا خيالّية لعرض سريك حيّس وخاّلب. 

هندة فايس
١٤. كيس نوم، ٢٠٠٦، طباعة المبدا

١٧. ألعاب، ٢٠١٢، طباعة المبدا

يدجم العمالن الفنّيان هلندة فايس بني اللغة الفوتوغرافّية املُعارِصة  وصور محتل أصداء 
مواضيع من عامل االيقونات اللكاسييّك. من ناحّية تبدو الصورعفوّية وغري خُمطط هلا، 
من ناحية أخرى، املقاييس وإلزتام الدّقة فميا خيّص املُعادالت اإليقونّية يدلُّ عىل إختاذ 
هيائت  وخشصّيات،  طبييّع  منظر  الصورتنّي  يف  جِنُد  املُسبق.  والتخطيط  احلسابات 
لشباب إرسائييّل معارص يف العرشينيات. مهشد لملتعة، املغامرة، اإلكتشاف واخلطر. 
من ناحّية يشري املهشد إىل جوالت وأكياس نوم يف الصحراء، طقٌس من اإلرتباط مع 
األرض وعودة جاعّية للتجّول يف املهشد البدايّئ. من ناحية أخرى يظهر شاطئ البحر 
كتخوم، حكافة للبلدة وحافة احلضارة. ماكن معٌد للظالم والهبميّية، شباب مفقود عىل 
احلدود ما بني تفريغ عبء عنف بريء وإندالع متواصل للعنف، حّد رفيع جدا. صورة 
األوالد املتعاركون عىل الشاطئ، أمام جدار باطويّن مرشوم باجلرافييت )كتابة الشعارت 
أما صورة  اللكاسيكّية.  املصارعة  من  األذهان صور  إىل  يعيُد  العامة(  اجلدران  عىل 
الفتاة ملتحفة كيس النوم، يف العمل الفيّن الثاين، فإهنا ُتعيُد إىل األذهان صورا مألوفة 
الرسد  لقداسة مأخوذة عن  املثايّل وحىت  للجامل  الزهرة(، يف متثيل  )كوكب  لفينوس 
الكنيّس للفن. هكذا متنح هندة فايس ملراحل النضوج الظرفّية واهلامشّية سياق أوسع، 
يثري تساؤالت حول العنف وامجلال، وعالقة الخشصّيات باملهشد الذي َوجدت نفهسا به. 

عزلة ُمضاءة بفالش الاكمريا، يدرء الظالم للحظة قبل أن جيتاح متاما.

شاي عيد ألوين  
١٨. طبقات، ٢٠١٢، تقنّية منوعة

صنع شاي عيد ألوين غرضًا خصيصًا ملتحف روكفلر يشبه حفريات األساس. ذات نوع 
احلفريات املُستخدمة يف دراسات اآلثار واجليولوجيا للكشف عن طبقات من الصخور. 
يعرض شاي عيد قطاعًا من املواد وأساليب العمل متزّي أمعاله النحتّية وأساليب معله. 
يتكون المتثال النصيّب من العديد من العنارص واألشياء اليت عرث علهيا الفنان. هدايا 
تذاكرّية وقطع من مشعاع، قطع خشب وسعف خنيل، كتلة من املواد اليت جتمتع معا 

د رشحية أثرية من استوديو الفنان. خللق اكئن جمرد جيسِّ

ايتان بن موشيه
١٩. حوض مجمد رمق ١، ٢٠١٢، تقنّية منوعة

خيِلق ايتان بن موشيه حدثًا يف غرفة خدمات املتحف، بركة من املواد والنفايات تطفو 
رؤية  مستحيلًا. خيلق  وكأهنا محتل معقًا  تبدو  نفسه  الوقت  ويف  األرض،  فوق سطح 
ُمضِللة، رُسيالّية لربكة من مادة غامضة تؤدي دور حوض ترصيف نفايات سامة ولكن 
ايضًا باعتبارها اكئن عامئ فوق سطح األرض، كبقعة حضلة تبدو مكنفذ معيق يصدر منه 
ضوءا غامضًا. يتعامل ايتان بن موشيه يف أمعاله مع عنارص من عوامل أولّية، بدائّية مثل 
ها مبحسة إصطناعّية ُمعارصة  أغراض لطقوس أو أشاكل عضوّية وحيدة اخللّية ويِسُ
– مبواد ذات وجود هائل، مثل األلوان الصناعّية، املساحيق الرّباقة واإلضاءة الكهربائّية. 
فُينِتج إنعاكسًا لصورة بدائّية لملستقبل، أو بدلًا من ذلك يؤدي بالقدمي إىل أن ينبض 
باحليوّية. البقعة البدائّية اليت يبتكرها ايتان بن موشيه مشبوهة ومهددة، ويف نفس الوقت 

جذابة ومثرية لالهمتام، تدعو املشاهد إىل اإلقرتاب والمتعن فهيا واكتشاف أرسارها.

شارون جيلزبريج
٢٢.  Slide up، ٢٠٠٥، فيديو آرت، "30 '4 )لوب(

٢٣. أرض، ٢٠٠٩، فيديو آرت، "00 '7 )لوب(

أمعال الفيديو لشارون جيلزبريج ُتأدي دور صور ُمتحركة. أهنا تبنّي لنا مقطع من عامل. 
مقطع مشّفر غري واحض كشظايا لعنوان قدمي. مقطع فيديو قصري يبدو أنه جزءا مما 
هو أكرب منه، ولكن يف الوقت نفسه منته ومنغلق عىل ذاته. يف أمعال شارون جيلزبريج 
هناك عالقات معقدة بني الخشصيات البرشّية والطبيعة. رؤوس مدفونة يف الرمال، تقدُّم 
بيطء عىل طول جانب من اجلبل، موتيفات حلفريات وإكتشافات. الطبيعة واألرض محمّلة 
بقوة كبرية، ساحرة ومشعوذة، والصور اليت ُتنتجها تبدو مكا لو أهنا حتدث يف الفضاء 
الزميّن لألرض. فضاء تقاس وحدته الزمنية بآالف السنني وليس باأليام أو الساعات. يف 
Slide up )٢٠٠٥( امرأة محتل عىل ظهرها رشيطا من القامش تتسلق جبلًا مرتفعًا، 
ونظرا  الذي محتله،  القامش  بسبب  بعملها  األلغاز  حُتيُط  وتركزيا.  كبريا  جهدا  وتبذل 
حلدوث معجزة غري مربرة لجشرة تمثر بلحظات وتسقط مثارها عند مرور املتسلقة من 
أمامها. يف العمل أرض )٢٠٠٩( يظهر رأسا أمرأتان من الرمال وهّن مشغوالت مبضغ 
أو  األرض  عىل  التغلب  وجوب  عىل  الفيدو  أمعال  تأكد  خلفّية حصراوّية.  عىل  العلكة 
الطبيعة. ُتِظهر األمعال مشاعر املعاناة والقدرة عىل التحمل ولكن من غري الواحض ما 
مدى قوة هذه الخشصيات يف هذا املهشد الفوق-طبييّع، هل حنُن بصدد غلبة اإلنسان 

او جتسيد لعقاب أسطورّي، وحيّش عىل منط بروميثيوس أو سزييف.

حنان أبو حسني
٢٤. نصب لأللياف، بطون، ٢٠١٢

حُيايك معل حنان أبو حسني نصب لأللياف )٢٠١٢( املوقع األثرّي ألحواض قرص خربة 
املفجر يف أرحيا. يرتكب معل حنان أبو حسني من عدد ال هنايئ من األلياف العضوّية 
واليت تلتصق سويا مكونة وحدة متجانسة – جسادة ُتقلِّد اللغة الزخرفّية للنقوش العتيقة 
البطون لطالء األلياف رغبة يف  لقد مت إستخدام  املرشومة عىل  أحواض اإلستحامم. 
األموّي املصنوع من حفر اجلِّص ومن  للمتثال  الطابع األصيّل  مادة حُتايك  إستعامل 
ه يف املستقبل. تستعمل الفنانة  ناحّية ثانّية فإهنا تعيط محسة معارصة للعمل وُترخسِّ
البناء والعامرة واألمعال اليدوّية الشاقة ولكن أيضًا من جمال معل  موتيفات من عامل 
النساء التقليدّي يك تتناول مقع النساء يف املجمتع. إستحالة املادة العضوّية الرقيقة يف 
القالب وحتّوهلا إىل نوع من املُتحجرات ُيشري إىل التجّمد يف نقطة زمنّية ما، كتشبيه 
للدمار الذي حّل باألحواض يف الزلزال حىت قبل إستعامهلا. إستعامل األلياف والبطون 
حيّول معلّية نسج جسادة الزينة إىل حماولة صعبة بل مستعصية ومع هذا فهي توفر 
لملادة الفانّية صالبة املوجودات األثرّية اليت حتافظ عىل بقاءها لفرتات زمنّية متواصلة. 

تال فرانك
٢٥.  فرقة، ٢٠١٢،  قالب ألومنيوم  

العمل فرقة )٢٠١٢( لتال فرانك ُيشلكِّ عنرصًا يف سلسلة قوالب مصبوبة من األلومنيوم 
عىل شلك جداديل شعر جانبّية ألطفال، فتيان وفتيات، مصنوعة عىل أساس خشصيات 
مُتزيِّ  رتيبة  معدنّية  صالّبة  إىل  امللّون  البالستيك  يتحّول  لألطفال.  مألوفة  لعبة  من 
األلومنيوم. تأخذ املقاييس الصغرية لللعبة جحاًم  حقيقيًا ويتحّول املوضوع فعليًا إىل 
"ثقيل". يتحّول شعر اإلنسان من مادة عضوّية لينة ذات بعد  جايل إىل عنرص وقايّئ 
حيمي الرأس خكوذة رومانّية صلبة تيق رأس اجلندّي. ختلو اجلداديل من أية وجه أو 
جسم، ختلو من اي بعد خشيص او مُمزيِّ وُتنُتج بشلك تسلسيّل، دون متيزي. يف واقع 
لك فيه املدنيون من اجلانبني جنود ويتحّول األطفال إىل جنود املُستقبل، بنظرة تّود أن  ُيشِّ
ترى باألطفال مورد من جهة ومن جهة أخرى هنالك حاجة إنسانّية تسىع إىل محايهتم، 
وجهان جيعالن المتثال مؤثر بشلك خاص. برودة وملعان املعدن املصقول مينح محسة 
من األمن والقوة، حىت أنه ُيضيف ملسة من الفخامة بيمنا يطفو عىل سطح األشياء شعور 
مقلق باملياكنيكّية والتجريد من اإلنسانّية، فتبدو جداديل األطفال غنامئ حرب ذات قمية 

تارخيّية معروضة بني أغراض املتحف.

دانيال كيتشليس
١٢. بدون عنوان، ٢٠١٢، معل الفيديو

يظهر يف فيديو بدون عنوان )٢٠١٢( لدانيال كيتشليس، صورة تقريبًا ثابتة ملجموعة من 
المشوع اآلخذة باإلحرتاق ببطء. احلركة الوحيدة يه حركة الشعالت والصورة الناجتة 
الرصف  موضوعة يف حوض  المشوع  دييّن.  بطقس  ُتذّكر  روحايّن  تأميّل،  طابع  ذات 
اليحص – حوض موجود، والتوتر النامج بني مستوى املياه الذي يرتفع ببطء وبني اللهيب 
خيلق دراما قوّية وإستعارة واسعة جُترسِّ بني إماكنيات خمتلفة للتأويل بسبب إستعامهلا 

البسيط لعنارص الطبيعية لمتثيل النضال اإلنسايّن.

عدي بريندا
١١. بدون عنوان، ٢٠١٢، صور مؤطرة )غرض موجود(

خيتارعدي بريندا أن يضع أمامنا مجموعة من الصور املؤطرة ملدينة القدس من فرتات 
زمنّية خمتلفة. إهنا محولة من الردي-ميد، إقتناها الفنان عىل مدى فرتة طويلة وتتكّون من 
صور مؤِسسة للقدس. مناظر املدينة القدمية ومواقعها التارخيّية: برج داود، مجسد قبة 
الصخرة وحائط املبىك، إىل جانب بانوراما املدينة القدمية بأمكلها. الفجوة بني العاطفة 
املُفرطة للصور وُشنهتا التارخيّية واألمهّية الوطنّية اليت تعرتهيا وما بني وضعها الباهت 
والطريقة الغري مكرتثة اليت ُوضعت فهيا الصور ُيشلكِّ مقولة حول ماكنة األساطري يف 
حياتنا. يتجسد الوقت الذي مّر منُذ ُطِبعت الصور ومت تأطريها ويثري تساؤالت بشأن تقدم 
الزمن. ما الذي تغرّي يف القدس منذ ذلك احلني؟ ما الذي تغرّي يف الدولة ومواطنهيا؟ ما 
الذي ميثُله بالنسبة لنا مفهوم القدس اليت من الهسل جدا تعريفه بواسطة صورة ولكنه 
يف غاّية الصعوبة وحمفوف باجلدل يف الواقع. هل عفا الزمان عن األفاكر اليت مُتثّلها 
هذه الصور مكا هبت الورق الذي ُطبعت هيلع أم أهنا تزداد قوة أكرث من أي وقت مىض؟

آيف صبح
١٠. مسعودي، ٢٠١٢، حُناس، رخام، طاولة )ردي-ميد(

ومواد؛  عنارص  عدة  من  صبح،  آليف   )٢٠١٢( مسعودي  النحيّت  العمل  يتألف 
مفاتيح وساككني حناسّية، رخام وطاولة من طفولة زوجة الفنان. يعود آيف صبح 
يف معله هذا إىل مهشد عاطيّف من طفولته ويستحرضه بواسطة إستخدام املواد 
ن يف داخلها ذكريات جاعّية للطفولة إىل جانب مشاعر وعواطف  واألشياء اليت ُتبطِّ
خشصّية. باإلماكن وصف اإلنشغال بطبيعة الطفولة كعملّية حفر خشصّية حبثًا 
بأماكن  رنا  ُتذكِّ اليت خبصائصها  األغراض  وتناول  بالذكريات  اآلثار. احلفر  عن 
وجتارب ُتشبه جتارب عمل اآلثار يف حماوالته لفهم واسرتداد ما مىض. يف هذه 
املسافة الزمنّية، يف عامل يتغرّي بإسمترار، تبدو جتربة الطفولة مما قبل ٣٠ عامَا  
كأهنا حدثت منذ ألف سنة وأكرث. ترامك العنارص ُيكوِّن صورة جمازّية ويف ذات 
د  الوقت ينطوي عىل حالة ذهنّية وُيبنيِّ كيف أن قصة خشصّية بإستطاعهتا أن جُتسِّ

صورة مصغرة ملجمتع بأمكله. 

يونتان اوفيك
٨. جبل بيت هيلك، ٢٠٠٣، آنّية خزفّية

٢١. جبل بيت هيلك، ٢٠٠٣، آنّية خزفّية

من  جديدة.  قدمية  أشياء  كأهنا  الزمان.  عن  خارجة  وكأهنا  اوفيك  يونتان  أمعال  تبدو 
فإن  ثانية  جهة  ومن  جهة،  من  الزمان  مع  وعالقة  باألرض  شعورًا  الطني  ُيثرُي  ناحّية، 
أمعاله جاءت لمتّثل فكرة، مكا هو جيّل متامًا، وتلعب دور منحوتة ُمعارصة، ورمبا حىت 
مزنلّية. من ناحية أخرى، مضموهنا آيّن جدا وحىت أبعد من ذلك. قليلة يه اإلبداعات 
اليت تحجن كهذه يف تناول قضايا سياسّية وإجمتاعّية مبارشة. عىل الرمغ من الهسولة 
النسبية اليت مُتزيِّ إستيعاب املهشد الفخارّي، واألدوات القدمية احمليطة به،  فإن أمعال 
يونتان حتتوي عىل مغز، أو باألحرى عىل بيان خشيص ال ميكن التعبريعنه يف أي حنت 
بدايّئ حيث غالبًا ما ُتغّيب اآلراء الخشصّية لمُلبِدع. هذا التناقض بني البساطة والعمل 
اليدوّي وصياغة موقف تفسريّي حيّول األمعال إىل مجموعة متنوعة من املضامني، العاملّية 
واحمللّية، ال عالقة هلا بالزمن ويف نفس اآلن معارصة، بشلك مؤمل وتبدو ساذجة وودّية 

ولكن يف نفس الوقت واعّية وملعونة.

ليئة افيتال
٧. دييل نيوز، ٢٠١١، تقنّية منوّعة

مكّون من عدة أشياء مُيكن العثور عىل مصدرها  معل ليئة افيتال دييل نيوز )٢٠١١( 
بهسولة نسبّية، فهي عبارة عن بقايا مواد من أغراض يومّية:  أنبوبة دش، مدخنة، رأس 
حنفّية إستحامم او زجاجة كواك كوال متّر حتوالت حتت يدّي افيتال، نتيجة لتدخل صغري، 
تقريبًا عريض. املبدأ الذي يوجهها يف العمل يه الرغبة يف تقليل املواد وبساطة الشلك، 
هبدف التنقّية. والنتيجة يه جتربة حسّية تتجاوز لكمة "اإلستخدام". تتدخل افيتال يف 
احملورالذي يقع ما بني الغرض املعروف والوظيفة اليت يؤدهيا بروتينّية حياتنا وبواسطة 
معاجلة بارعة وبسيطة تستخرج األغراض من التسلسل املعهود ووظيفهتا به وتدعونا إىل 
النظر إلهيا من جديد. صريورة ُمشاهبة مّرت هبا اآلثار املُختِلفة املعروضة يف املتحف 
مهمة  دون  الزجاج،  خلف  ووضعها  األصلّية  وظيفهتا  من  الزمان  مرور  إنزتعها  واليت 
تؤدهيا، فوق الوقت واألمهّية. ترتك افيتال اثارًا معارصة ألشياء تؤرخ عرص اإلسهتالك 
الذي نعيش به، حيث معظم األشياء املُفيدة، اليومّية اوامحلميّية اخلاصة بنا يه عبارة عن 
ُمنتجات صناعّية خالّية من أية عالمة ممزّية. ولكهنا متنحها احلياة وتدشهّنا عىل وجه 
معنّي من بني ماليني اإلماكنيات األخرى، بواسطة ملسة وحركة بسيطة، تشويش أو إزاحة.

بياناك ايشيل جرشوين
٦. قربي الصغري، ١٩٨١، تقنّية متنوعة

٢٠. هذا البيت ميلء باحلب، ١٩٨٥-١٩٨٦، تقنّية متنوعة

تبدو أمعال بياناك ايشيل جرشوين وكأهنا مأخوذة من األماكن األوىل للويّع البرشّي. 
أغراض خمصصة للطقوس، أو قرابني وثنّية إلشتعال العاطفة واخلوف ترسلنا إىل أماكن 
بدائّية وغائرة يف النفس البرشّية. إهنا أغراض ُصنعت لتسّد حاجة ذاتّية ومن املفرتض 
أهنا تيف بغرض خاص وظييّف ايا اكن: الذاكرة، أو طرد االرواح الرشيرة أو املواجهة. 
ُمعاجلة هذه األغراض يبدو عفويًا، وكأهنا ال تبحث عن املخطط والعقالين، وإمنا تستسمل 
لمنط اإلضافة الغري مسيطر هيلع وكأهنا تستسمل منذ البدء إىل العنارص الغري عقالنّية 
يف نفس اإلنسان؛ اخلرافات، املبالغة، والحسر والعاطفة البدائّية، أو باألحرى العاطفة 
اليت مل تكن هناك حماولة للسيطرة هيلع. مكا األغراض الطقسّية املثرية للرعب تذكِّرنا 
األمعال بأن الشياطني اليت أّرقت العقل البرشّي وهو جالس يف كهف حول النار ال تزال 

معنا، والتحرر من الظل الذي تلقيه عىل عقولنا يه معلية خشصّية وغري هنائّية.

أوري نري
٣٠. Heat Archer، ٢٠١٢، معل فيديو، “51 ‘3

ُيشارك أوري نري بعمل مستوىح من املتحف وُصوِّر يف ساحته اخلارجّية. مت تصوير 
املهشد باكمريا حرارّية. اكمريا ال ترى النور ولكهنا تشُعر باحلرارة. خيلق أوري نري 
مهشدًا من دوايع خياله، إستوحاه من قصة إدغار آالن بو "اخلنفساء الذهبّية". تتلو 
القصة حاكية كزن مدفون وخريطة توحضِّ الطريق الوحيدة للعثور عىل ماكنه. يف ذروة 
القصة عىل الخشصيات مترير متثال اخلنفساء الذهبية من خالل جتويف عني امجلجمة 
املعلقة عىل جشرة وهكذا حُيّدد موقع الكزن. يستبدل نري املواد يف القصة األصلية، فرنى 
معلّية خض تيار مايئ، ميّر من خالل عني ججمة برشّية ويرضب حوض املياه يف ساحة 
املتحف. بيمنا ينتج نري مهشدًا مصورًا يف باحة املتحف، تصف النتيجة رؤيا روحانّية، 
كيشء مستىق من حمل. يستخدم العمل الصيغة العملّية لمترير صورة غري عقالنّية وذات 
عنارص روحانّية مصدرها عقل اإلنسان. ينتج أمامنا معل جيمع ما بني نقيضني؛ العمل 
واألساطري. نقيضان يترصاعان بالذات عندما يتعلق األمر بعمل اآلثار. يستعمل أوري 
نريالِعمل لوصف قصة خارقة، وعندما جيمتع النقيضان يف حمك النتيجة يصدر عهنام 
خطاب قوّي. املوضوعّية الّتامة للاكمريا احلرارية إضافة إىل املهشد الفوق طبييع املقلق، 

تنصهر يف نتيجة حمرّية ومرهبة يف آن. 
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نري عفرون
٢٩.  األرض الطاهرة، ٢٠٠٦،

عرض فيديو دجيتايّل، ١٢:٠٠ دقيقة

يتكون الفيمل األرض الطاهرة )٢٠٠٦( لنري عفرون من سلسلة من الصور ملناظر طبيعّية 
بكر ومهجورة يف جيع أحناء البالد. مناظر طبيعّية ملستنقعات، حصاري ومنحدرات 
خصرّية، بعضها يظهر أيضا يف الصور املُعلقة يف جيع أحناء قاعات املتحف، مكعامل 
ُوِجدت هبا أثار هامة. تبدو الصور الفوتوغرافية كبطاقات بريدّية ثابتة ملناظر خالّبة. إهنا 
مناظر طبيعّية خالّية من البرش، ومن وقت آلخر يظهر حيوان ما. إهنا البالد يف أنىق 
صورها. مثالّية. عرض الصور مصحوب برسد بلغة عربّية قدمية ورصينة بصوت يويس 
ُمتِسقًا، ولكن يف  أّن النّص يبدو للوهلة األوىل سِلسلًا  اليف الرمسّي. عىل الرمغ من 
الواقع فإن الرسد هو عبارة عن مجموعة من مقاطع ُجعت عىل فرتات زمنّية خمتلفة، 
القرن  املقدّسة. نصوص حاخامّية، نصوص من  الرتحال إىل األرايض  تصُف جتربة 
الثاين عرش واخلامس عرش، إضافة إىل اجندات ترحال من القرن التاسع عرش ومما 
كتبُه قادة صهاينة. صور املناظر الطبيعّية املتداخلة بالنص ُتبدع نصًا شعريًا يف ُحب 
البالد، يسكنه احلنني واإلحباط. ترتاوُح مشاعراملشاهد، أمام صور جمتيدّية رادياكلّية 
األول  لملاكن  الشوق  بني  ما  املعروضة،  الصورة  احيانًا  يقوِّض  بنص  مندجمة  كهذه 
وتذويت ُبعد هذه املشاهد عن الواقع وخطورة عشق من هذا النوع جيمع ما بني اإلنسان 
واألرض والوجود. ينهتي الفيمل بالوصول إىل كهف قدمي تشتعل به النار. من جهة ُتشري 
النار إىل حقيقة كون هذا املاكن مأهولًا مسبقًا، هناك دامئًا من اكنوا فيه أولًا، ومن ناحية 
أخرى مينح اجللوس أمام النار ملجأ ومهربا جاعّيا من املنظر الطبييّع املهدد بمكاله.
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