MARDI GRAS INDIAN COMMUNITY

Funeral Procession for Allison “Tootie” Montana
2005

Since the 1800s, working-class Blacks in New
Orleans paid tribute to Native Americans who aided
escaped slaves on their routes to safety by “masking
Indian”: building and donning elaborate costumes
for Mardi Gras, fashioned from layers upon layers of
feathers, beads, sequins, and billowing fabrics dyed
in energetic colors. For 52 years, Allison “Tootie”
Montana, a construction worker and chief of the
chief of these Mardi Gras Indians, lead the parade:
His signature, three-dimensional geometric designs
often weighed hundreds of pounds, costs thousands
of dollars, and earned him a National Endowments
for the Arts grant, and was the subject of featurelength documentary. On July 10, 2005, thousands
New Orleans residents gathered to march in his
funeral procession, out of respect for his art, and
his advocacy for this community.

Montana was a long-time, outspoken advocate for
Mardi Gras Indians, who often faced discrimination
from local law enforcement. On the night of his
death, he addressed the City Council, along with
other chiefs, to protest police brutality, as well as
efforts to squash Mardi Gras Indian parades and
other public gatherings. Moments later he collapsed
on the floor, and was taken to a nearby hospital,
where he was pronounced dead of a heart attack.
His funeral procession, which drew both non-Indians
and Indians, was one of the largest to trickle down
the well-known parade route from the church to the
cemetery; participants beat tambourines, chanted,
and moved like rhythmic clouds of aqua, orange,
red, and yellow smoke.

السكانيّة الهنديّة
"ماردي غراه" في المجموعة ّ
مسيرة جنائزيّة ألليسون "توتي" مونتانا
2005

تعبر ّ
السود في مدينة نيو
منذ القرن الّتاسع عشرّ ،
الطبقة العاملة من ّ
األصليين في أمريكا الذين ساعدوا العبيد
بالس ّكان
ّ
أورلينز عن اعتدادها ّ
الفا ّرين من عبوديّتهم في طريقهم إلى الّنجاة ،ويفعلون ذلك بواسطة
"األقنعة الهنديّة" ،إذ يبنون ويضعون أزياء تن ّكريّة ليوم "ماردي غراه"،
والسكوين
الريش ،والخرزّ ،
وهي أزياء مصنوعة من طبقات عديدة من ّ
المتموجة المصبوغة بمختلف األلوان الحيويّة .خالل  52عا ًما،
واألقمشة
ّ
قام أليسون "توتي" مونتانا ،وهو عامل بناء ورئيس هنود الـ "ماردي
ّالثية األبعاد
كثيرا ما كانت تصاميمه ّ
الشهيرة الث ّ
غراه" ،بقيادة المهرجانً :
الدوالرات ،حّتى أنّه حصل بفضلها على
تزن مئات األرطال وتكلّف آالف ّ
المنحة الوطنية للفنون ،وش ّكلت كذلك موضوعا ألحد األفالم الوثائقية
تموز ،عام  ،2005اجتمع المئات من س ّكان نيو
الطويلة .في الـ  10من ّ
أورلينز للسير في مسيرته الجنائزيّته ،من باب الّتقدير لفّنه ولدفاعه عن
انية.
مجموعته الس ّك ّ
كثيرا
كان مونتانا مداف ًعا منذ زمن عن هنود الـ "ماردي غراه" ،والذين ً
تقدم مونتانا
السلطات الّتنفيذيّة
عشية وفاتهّ ،
المحليةّ .
ّ
ما واجهوا عنصريّة ّ
بخطاب إلى المجلس البلدي ،إلى جانب عدد من ال ّزعماء ،للّتظاهر
وضد محاوالت سحق استعراض هنود الـ "ماردي
ضد
وحشية ّ
الشرطةّ ،
ّ
ّ
أرضا ،و ُهرع
غراه"
وتجمعات عا ّمة أخرى .بعد دقائق معدودة ،انهار ً
ّ
قلبية.
تم اإلعالن عن وفاته إثر نوبة ّ
به إلى المستشفى القريب ،حيث ّ
حد
كانت مسيرته الجنائزيّة ،التي استقطبت الهنود وغير الهنود على ّ
سواء ،واحدة من أضخم المسيرات التي سارت في طريق االستعراض
الدفوف ،ورنّموا،
المعهودة من الكنيسة وحّتى المقبرة؛ قرع المشاركون ّ
والبرتقالي ،واألحمر
الدخان األزرق،
وتحركوا كأنّهم سحائب
إيقاعية من ّ
ّ
ّ
ّ
واألصفر.

SUZANNE LACY
The Roof Is On Fire
1994

For one afternoon in 1994, two hundred and twenty
high school students in Oakland, California, sat
in parked cars on a rooftop garage and talked to
each other about violence, sex, gender, family, and
race. The teens spoke candidly, without any kind
of script, while an audience of nearly one thousand
people—including numerous reporters and camera
crews—walked from car to car, leaning in and
bending over, to hear their conversations through
rolled-down windows. The resulting footage of the
performance, called The Roof Is On Fire, was aired
locally on multiple networks and nationally on CNN.
Oakland teens were already accustomed to receiving
media attention, though largely through negative
portrayals of young people involved in riots, violence,
and conflicts with police. This event, however, which
was organized by artist Suzanne Lacy in conjunction
with TEAM (a group of teens, educators, artists, and
media workers), was designed as a positive media
spectacle, with young people depicted as citizens
rather than liabilities. For five months, Lacy met

weekly with teachers and teens, including those
from a nearby probation program, to discuss issues
important to them, and to craft a message for civic
leaders about the role of young people in Oakland’s
future. The Roof Is On Fire reflected the crux of
those discussions, as well as Lacy’s decades-long
mission to counter misleading media images with
empowered, community-oriented actions. Since
the 1970s, she has created performances that
offer alternative narratives and interpretations
of news coverage. For example, In Mourning and
In Rage presented a public ritual on the steps of
Los Angeles’ City Hall in response to coverage of
the murders of 10 women in December 1977. While
the stories focused on the random nature of the
violence, Lacy’s collaborative performance was a
call to action, and reframing of the killing spree
from a feminist perspective.

سوزان ليسي
السطح يشتعل
ّ
1994

ً
تلميذا من
خالل مساء واحد عام  ،1994جلس مائتان وعشرون
تم إيقافها في
المدارس الثّانويّة في أوكالند ،كاليفورنيا ،في مركبات ّ
وتحدثوا فيما بينهم عن العنف،
موقف يعتلي سطح إحدى البناياتّ ،
والسباق .تكلّم المراهقون بصراحة ،دون
والجنس ،والجندر ،والعائلة ّ
تقريبا
شخص
ألف
ضم
جمهور
ك
تحر
ّ
ً
ّ
أي سيناريو مسبق ،في حين ّ
السيارات،
 ومنهم عدد من ّالص ّ
حفيين وطواقم التصوير  -بين ّ
الشيء ومالوا إلى األمام لسماع المحادثات التي كانت
انحنوا بعض ّ
بث شريط الفيديو الّناتج،
تم ّ
تجري من خالل الّنوافذ المفتوحةّ .
عدة قنوات محلّّية ،وعلى قناة الـ
"السقف يشتعل" ،على ّ
وعنوانه ّ
 CNNالقطريّة.
تعود مراهقو أولكاند على اهتمام وسائل اإلعالم بهم ،وإن كان
لقد ّ
سلبي لتو ّرطهم
بشكل
بيبة
الش
تصوير
إطار
في
الغالب،
في
ذلك،
ّ
ّ
لكن هذا الحدث
في أعمال شغب ،وعنف وصراعات مع ّ
الشرطةّ .
الذي ّ
نظمته الفّنانة سوزان ليسي بالّتعاون مع ( TEAMمجموعة من
المراهقين ،والمربّين ،والفّنانين والعاملين في اإلعالم) ُص ّمم كعرض
الشبيبة المشاركة كمواطنين ،ال كعبء.
إعالمي إيجابيُ ،ص ّورت فيه ّ
ّ
أسبوعيا بمعلمين ومراهقين،
على مدار خمسة أشهر ،التقت ليسي
ًّ
السلوك ،بهدف
واختبار
لضبط
ومن ضمنهم مراهقون في برامج
ّ
تهمهم من أجل صوغ رسالة للقادة
الّت ّ
حدث معهم حول األمور التي ّ
عكس مشروع
أوكالند.
مستقبل
في
باب
الش
دور
حول
ين
المدني
ّ
ّ
َ
المهمة التي
"السطح يشتعل" ُصلب هذه المحادثات ،وعكس كذلك ّ
ّ
الصور اإلعالمية
مجابهة
وهي
عقود،
طوال
بها
القيام
ليسي
تحاول
ّ
السكان.
المضلّلة بواسطة الّنشاطات التي
ّ
تستمد ّ
قوتها ووجهتها من ّ

السبعيناتّ ،
قصصا بديلة وتأويالت
نظمت ليسي عروضا تطرح ً
منذ ّ
المسمى "في
اإلعالمية .على سبيل المثال ،في العرض
للتغطية
ّ
ّ
السلم المؤ ّدي إلى
على
م
عا
طقس
رض
ع
الغضب"
وفي
الحداد
ُ
ّ
ّ
ردا على تغطية اإلعالم لـ
بناية البلديّة في مدينة لوس أنجلوسًّ ،
عمليات قتل ضد نساء في كانون األ ّول من العام  .1977ففي
ّ 10
ّ
العشوائية للعنف ،دعت ليسي من
حين ر ّكزت األخبار على الطبيعة
ّ
عاوني ،إلى اتّخاذ خطوات ،وأعادت تأطير حملة
خالل عرضها الّت ّ
نسوي.
القتل من منظور
ّ

THE GARDEN LIBRARY FOR THE MIGRANT COMMUNITIES
AND NEIGHBORHOODS OF SOUTH TEL AVIV
Arteam
2009

The Garden Library for Refugees and Migrant Workers
was founded in 2009 as a social-artistic urban
community project by ARTEAM, an interdisciplinary
art collective. The library is located in the Lewinsky
Park, by the Tel Aviv central bus station. It has no
walls or door. It is comprised of two bookcases,
which are supported by the walls of a public
shelter located in the heart of the park. The taller
structure contains books for the adult readers.
It is transparent and illuminated from within so
that, at night, the books glow in the park. Across
from it is a shorter – children’s height – cabinet.
Why a library?
Because we see the right to a book as a fundamental
human right. Because a book provides both escape
and shelter, a home, an identity, and a mother tongue.
Why in Lewinsky Park?
Because this is the place migrant workers congregate
on weekends. It was important for us that the library
come to the people, that those who maintain illegal
immigrant status will come without fear, that the
library would not have a closed door or a guard at
the entrance who would check and ask questions.
The Books
The library contains approximately 3,500 books in
Mandarin Chinese, Amharic, Thai, Tagalog, Arabic,
French, Spanish, Nepalese, Bengali, Hindi, Turkish,
Romanian, Sinhala, Tigrinya, and English. The
children’s cabinet also holds books in Hebrew.
Sorting by Emotions
We decided from the outset not to take any element
of the library as a given. We determined to replace
conventional sorting systems with a unique system
that would embody the spirit of the library: In addition
to a color sticker marking each book’s language
and listing its catalogue number, a second, 5cmhigh, sticker at the bottom of each spine denotes
the feelings the book aroused in the readers. The

books are not catalogued according to conventions
of genre or author name, but according to the
feeling they arouse.
How does this work?
Within the inner binding of each book is a sticker
asking (in the language of the book): “How would
you describe the book?” Alongside it are seven
words describing emotions the book may evoke:
amusing, boring, bizarre, depressing, exciting,
inspiring, sentimental.
Each emotion is color-coded. A reader returning
a book is asked to choose the word which best
describes his or her feelings. If the first reader,
for example, thought that the book was amusing,
the book will be marked by a wide purple color
strip and will be placed in the Amusing section.
If the second reader will agree with the first, the
purple sticker will be divided in two (to indicate
the number of readers) and will be returned to the
Amusing section. If, however, the third reader will
determine that the book is boring, the next sticker
will be divided into three: two-third purple and
the upper third blue, and the book will move to
the Boring section. No matter how many readers
thought the book was amusing, it is that last reader
that decides how the book will be categorized.
The library is a small and parallel world: the books
wander between the shelves as their readers have
wandered/are wandering the world. They carry with
them their emotional history.
Mostly, we sought to create a system that anyone
could impact, in which every participant counts.
Routine
The library is open from Fridays to Sundays in
the afternoon hours. It is operated by a group of
about seventy volunteers, and managed by a paid
manager who works a quarter-time position. Four

volunteers man each shift, two of which work with
the children.
Founders and supporters
ARTEAM, Interdisciplinary Art Team is a notfor-profit art organization. ARTEAM initiated and
produced the library.
ARTEAM members are: Hadas Ophrat – interdisciplinary
artist and art entrepreneur, Romy Achituv –
artist, Marit Benisrael - interdisciplinary artist
and writer, Tali Tamir – curator, Nimrod Ram –
artist, Yoav Meiri – architect. Yoav Meiri designed
the library in collaboration with the ARTEAM
group members.
Lior Waterman – artist, and The Garden Library’s
manager
Mesila center was founded by the Tel-Aviv municipality
to assist and support foreign workers and refugees
in the city. Mesila has become a full partner in
the project.
A special thanks to the following institutes for
their funding support:
Tel Aviv Municipality and the Tel Aviv Yafo Centennial
Committee
Pais – The Israeli Lottery Organization
The Israeli Center for Libraries
A special thanks to the following for book contribution
and assistance in importing books from around the
globe: Rania Ho, Beijing, China, Ami Zarchi and
Ido Berger, Bangkok, Thailand, The Israeli Embassies
in the Philippines, Thailand and China, The Israel
Foreign Office, Book Publishers and private people
who contributed books to the library
Living as Form installation –
Concept: Hadas Ofrat, Producer: Ori Carmeli

مكتبة حديقة لفينسكي لمجتمع األجانب
ّ
ولسكان األحياء الجنوبيّة في تل أبيب
آرتيم

2009

مجتمعي من "آرتيم" ،طاقممديني
أقيمت المكتبة عام  2009كمشروع
ّ
ّ
متعدد المجاالت (ج.م .).تقع المكتبة في حديقة لفينسكي ،وهي
فني
ّ
ّ
ّ
المحطة المركزيّة في تل أبيب .المكتبة بال سقف
حديقة عا ّمة قريبة من
مكونة من خزانتي كتب كبيرتين تسندهما جدران الملجأ
وأبواب .وهي ّ
العا ّم في قلب الحديقة :حائط من الكتب مرتفع للكبار ،ومقابله خزانة
مخصصة للدراسة،
صغيرة تالئم األطفال في ارتفاعها .بين الخزانتين باحة ّ
االجتماعية.
القراءة واللقاءات
ّ
لماذا مكتبة بالتحديد؟
ألن
حق أساس لبني البشرّ .
ألننا نعتبر ّ
الحق في الكتاب هو بمثابة ّ
أن ّ
الكتاب هو الشيء ونقيضه :الهروب وكذلك المدينة المأوى.
الكتب
تحتوي المكتبة على نحو  3,500كتاب في  16لغة :المندرينية ،اإلنجليزيّة،
النيبالية ،الهنديّة،
العربية ،التايالنديّة،
الفرنسية،
اإلسبانية،
الرومانية،
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
الفلبينية وغيرها .تحتوي مكتبة األطفال على ٍ
أيضا.
كتب بالعبريّةً ،
مجانية.
خدمات المكتبة
ّ
التصنيف حسب المشاعر
جزئية كأمر مفهوم ضمًنا ،بما في ذلك
أي
مع
نتعامل
قررنا منذ البداية أال
ّ
ّ
ّ
قررنا أن نستبدل طرق التصنيف المتعارف عليها
طريقة تصنيف الكتبّ .
تعبر عن روح المكتبة :الكتب غير ُمرتّبة حسب
مميزة ّ
بطريقة أخرى ّ
المؤلفين ،كما هو مّتبع ،وإنّما وفقا للمشاعر التي
األجناس
األدبية أو أسماء ُ
ّ
تثيرها في نفس القارئ.
الداخلي ّ
السؤال التالي
في الغالف
لكل كتاب هناك الصقة ُكتب عليها ّ
ّ
(بلغة الكتاب نفسه)" :أي انطباع يثير لديك هذا الكتاب؟" وإلى جانبه
سبع كلمات/انطباعات من الممكن أن يثيرها الكتاب :مضحك ،ممل،

عجيبُ ،محبط ،ممتع ،مثير لإللهام ،حزينّ .
خاص به.
كل انطباع له لون ّ
القراء من خالل قصاصات ورق
تظهر على الغالف
الخلفي للكتاب ردود ّ
ّ
تعبر عن االنطباعات المختلفة.
ّ
ملونة ّ
الدوام
تعمل المكتبة في نهايات األسبوع ،في أيّام الجمعة والسبت واألحد في
ساعات ما بعد الظهر ،أي في األيام التي يحصل فيها األجانب على يوم
متطوعا برئاسة مديرة
العطلة
األسبوعي .يدير شؤون المكتبة نحو سبعين ّ
ّ
ّ
متطوعين.
5
مناوبة
لكل
ص
خص
ي
أجر.
مقابل
تعمل
ّ
ُ
ّ
َمن يقف من وراء هذه المبادرة؟
مسجلة لغير غاية الربح،
متعدد المجاالت ،هي
فني ّ
جمعية ّ
ّ
آرتيم ،طاقم ّ
التأسيسية
المجموعة
ت
ضم
المكتبة.
هذه
تأسيس
إلى
بادرت
وهي التي
ّ
ّ
متعدد المجاالت ،رومي أحيطوف
األعضاء التالين :هداس عفرات  -فّنان ّ
متعددة المجاالت وكاتبة ،طالي
 فّنان ميديا ،مريت بن يسرائيل – فّنانة ّصمم
مصمم
ّ
معماري ،وهو الذي ّ
تمير – أمينة معارض ،يوآف مئيري – ّ
للجمعية أيضا
ة
ي
اإلدار
الهيئة
تضم
ّ
ّ
المكتبة بالتعاون مع أعضاء المجموعةّ .
كً
ال من أورلي شيفع والبروفيسور جدعون كوندا.
جمعية آرتيم عام  2008بمساعدة من "مركز مساعدة العامل
تم إنشاء
ّ
ّ
األجنبي" ،بلديّة تل أبيب يافا.
ّ
للجمعية :دافنه ليخطمان
المديرة العا ّمة
ّ
موقع المكتبة على اإلنترنتWWW.THEGARDENLIBRARY.ORG :
إنشائية في معرض "الحياة كشكل" :الفكرة :هداس عفرات ،المنتِج
ّ
التنفيذي :أوري كرميلي
ّ

HELENA PRODUCCIONES

Festival de Performance de Cali
1997-2008

For eleven years, Helena Producciones’ Festival
de Performance de Cali played a key role in the
cultural life of Cali, Colombia, a city with a notable
shortage of resources and support networks for
the arts. The festival provided a forum for both
emerging and established international artists
to create performances that were interactive
and politically motivated, and defied traditional
boundaries between artist and audience. Examples
of past performances include Spanish artist
S a n t i a g o Sierra’s installation of an enormous
American flag on the wall of the Tertulia Museum;
French artist Pierre Pinoncelli’s amputation of his
pinkie finger in protest of the kidnapping of 2002
presidential candidate Ingrid Betancourt; and a
concert by Las Malas Amistades, a Casiotone art
school band whose independently produced CDs
have attained cult status among college students.
Artists were invited to participate by invitation and
through an open call for submissions. The fiveday festival would also include workshops, street
interventions, and talks held in various cultural
centers throughout the city—from public plazas
to modest artist-run spaces.

Helena Producciones is a non-profit, multidisciplinary
collective that expands definitions of visual art
by organizing events that promote local culture
and community-initiated activism. The collective,
which includes artists Wilson Díaz, Ana María
Millán, Andrés Sandoval, Claudia Patricia Sarria,
and Juan David Medina, often offers institutional
critique through its work, as well as perspectives
on local conditions, alternative to the routine social
and economic conflict endemic in Colombia. The
collective was also responsible for Loop, a semiweekly television program that aired in Cali from
2000-2001 and mimicked the variety show format
in order to report on the activities of local artists
and punk bands.

هيلينا برودوكسيونِس

مهرجان فنون األداء في كالي
2008 - 1997

على مدار أحد عشر عا ًما ،كان مهرجان فنون األداء في كالي،
رئيسا في الحياة
من إنتاج "هيلينا برودوكسيونِس" ،يؤ ّدي دورا ً
ّقافية لمدينة كالي في كولومبيا ،وهي مدينة يبرز فيها النقص
الث ّ
ّ
في الموارد وشبكات دعم الفّنانين .شكل المهرجان منتدى استطاع
حد سواء ،أن
فيه الفّنانون
العالميون الّناشئون وذوو الخبرة ،على ّ
ّ
ْ
لتحدي الحدود الّتقليديّة
سياسيا،
تفاعلية ومل َه َمة
يقدموا عروضا
ّ
ّ
ًّ
ّ
ما بين الفّنان وجمهوره .على سبيل المثال ،برز من ضمن الفّنانين
الذين عرضوا أعمالهم الفّنان اإلسباني سانتياغو سييرا ،ولوحته عبارة
أمريكي على حائط متحف ترتوليا؛ والفّنان الفرنسي بيير
عن علم
ّ
الرئاسة
بينونتشلي الذي بتر خنصره
احتجاجا على اختطاف ّ
ً
مرشحة ّ
موسيقي لفرقة الس ماالس
وعرض
بيتانكور؛
عام  - 2002إينغريد
ّ
ِ
أميستا ِدس ،وهي فرقة تابعة لمدرسة الفنون كاسيوتونه ،والتي كانت
تُنتج أقراصها وحدها لتصبح معبو َدة ّ
تمت دعوة
الطالب
الجامعيينّ .
ّ
شخصية وإطالق دعوات عا ّمة
الفّنانين للمشاركة من خالل دعوات
ّ
منادية بإرسال العمال إلى المهرجان .كذلك ،تخلّلت أيّام المهرجان
الخمسة ورشات عمل ،واعتراض شوارع ،ومحاضرات كانت تُعقد
ّقافية في أنحاء المدينة  -من الميادين
في مختلف المراكز الث ّ
المدينية وحتى المساحات الصغيرة التي يديرها فّنانون.
ّ

ومتعدد المجاالت
ربحي
هيلين برودوكسيونِس هو ائتالف غير
ّ
ّ
ّ
شكيلية عبر تعزيز الثّقافة المحلّية
يعمل على توسيع رقعة الفنون الّت
ّ
يضم االئتالف فّنانين
ة.
كاني
الس
المجموعة
المستمدة من
والّنشاطات
ّ
ّ ّ
ّ
ميان ،أندريس ساندوفال ،كالوديا
مثل ويلسون دياس ،آنا ماريا ّ
ساتيا
مؤس
ا
نقد
يعرض
ما
ا
وكثير
مدينا،
باتريسيا سا ّريا وخوان دافيد
ً
ّ ًّ
ً
ّ
من خالل أعماله ،إضافة إلى وجهة نظر حول الظروف المحلّية،
الرتيب الذي يعتري
ويطرح بديال ّ
للصراع االجتماعي واالقتصادي ّ
كولومبيا .عالوة على ذلك ،فقد أنتج االئتالف البرناج الّتلفزيوني
السنتين  2000و ،2001وفيه
"لوب" ،الذي كان ّ
يبث في كالي بين ّ
ّ
المنوعات لإلبالغ عن نشاطات الفّنانين المحليين
قلّدوا نمط برامج ّ
وفرق موسيقى الـ بانك.

DECOLONIZING ARCHITECTURE ART RESIDENCY
Oush Grab (The Crow’s Nest)
2008

Decolonizing Architecture Art Residency is a
Palestinian art and architecture collective and a
residency program based in Beit Sahour, Palestine.
Organized by architects Sandi Hilal, Alessandro
P e t t i , and Eyal Weizman, DAAR examines the
possible re-usage of existing architecture in occupied
territories—a process they refer to as “Revolving
Door Occupancy.”
In 2006, the Israeli army evacuated Oush Grab
(literally translated as “The Crow’s Nest”), a hilltop
military site at the edge of Beit Sahour, Bethlehem,
from which colonial regimes had governed Palestine
for centuries. When Israeli settlers took control of
the abandoned building, Decolonized Architecture
Art Residency (DAAR), along with other Palestinian
and international activists, reclaimed Oush Grab as
public space and initiated plans to convert it into
a multiuse park. To generate interest as well as
support for the plan, DAAR hosted bingo games, film
screenings, prayer sessions, and tours of the land

with the help of NGOs and the local municipality.
The Israeli settlers retaliated by marking the old
structure with graffiti, which DAAR responded
to by organizing community cleanup measures.
In addition, after discovering that same hilltop was
also a roosting ground for thousands of migrating
birds, DAAR punctured the structure with holes in
order to transform it into both an observatory and
a nesting place.

فن العمارة
اإلقامة الفنّيّة إلبطال استيطان ّ
عش غراب
2008

فن العمارة هو ائتالف فّني ومعماري
ّ
إن اإلقامة الفّنّية إلبطال استيطان ّ
فلسطيني ،إضافة إلى برنامج إقامة مركزه في مدينة بيت ساحور
الفلسطينية .البرنامج ّ
منظم من قبل فّناني العمارة ساندي هالل،
ّ
إمكانية إعادة استخدام
أليساندرو بيتي وإيال فايتسمان ،وهو يبحث
ّ
فنون العمارة القائمة في المناطق المحتلّة  -وهي سيرورة يصفونها
الد ّوار".
بـ"االمتالك على طريقة الباب ّ
عش غراب ،وهو موقع
في العام  ،2006قام الجيش اإلسرائيلي بإخالء ّ
قمة تلّة موجودة على أطراف بيت ساحور ،في بيت
ّ
عسكري يقع في ّ
مر القرون .عندما
لحم ،التي حكمت منها األنظمة االستعماريّة على ّ
إسرائيليون على المبنى المهجور ،بدأ برنامج اإلقامة
استولى مستوطنون
ّ
الفلسطينيين
فن العمارة ،بالّتعاون مع الّناشطين
الفّنّية إلبطال استيطان ّ
ّ
بعملية استعادة عش غراب وتحويله إلى حديقة عا ّمة
والدوليين،
ّ
ّ
الدعم،
متعددة األهداف .إلثارة االهتمام بالمشروع والستقطاب ّ
ّ
قام البرنامج باستضافة ألعاب بينغو ،وعرض أفالم ،وتنظيم حلقات
صالة وتنظيم جوالت في المنطقة بمساعدة ّ
الحكومية
المنظمات غير
ّ
رش
والمجالس المحلّّية .جاء ر ّد المستوطنين
اإلسرائيليين على شكل ّ
ّ
المبنى القديم بالجرافيتي ،فكان ر ّد برنامج اإلقامة الفّنّية تنظيم حمالت
أن تلك الّتلّة هي
تنظيف جماهيريّة .إضافة إلى ذلك ،وبعد أن اكتشفوا ّ
ّ
محطة إقامة للطيور في طريق هجرتها ،أحدث برنامج اإلقامة ثقوبًا في
فلكي ومكان لتقيم فيه ّ
الطيور أعشاشها.
المبنى ،لتحويله إلى مرصد ّ

BASURAMA

Residuos Urbanos Solidos (Urban Solid Waste)
2008

Basurama is a laboratory for considering waste and
its reuse launched in 2001 by a group of students
at the Madrid School of Architecture. Since then,
the group—who now work as professional architects,
designers, and other urban planners—has collaborated
with communities to explore what trash, and how
we treat it, can reveal about the way we consider
the world. The group’s work often exists in the form
of workshops, talks, and other discussion forums.
But central to Basurama’s practice is the actual
collection of detritus, and rebuilding of public
spaces, using leftover material. For example,
in Lima, Basurama rehabilitated an abandoned
railway by inviting local artists and other community
members to create an amusement park along the
tracks. They also enlisted school children in Miami
to create musical instruments out of old car parts.

Such activities began in 2008 with the series Residuos
Urbanos Solidos (Urban Solid Waste), projects
Basurama has initiated in numerous cities globally.
In the Suf refugee camp in Jerash, Jordan, the group
worked with Palestinian refugees to build a children’s
playground and a shaded area for recreation. And
in Buenos Aires, discarded cardboard was used to
fashion a makeshift skate park. “We find gaps in
these processes of production,” Basurama says,
“that not only raise questions about the way we
manage our resources but also about the way we
think, we work, we perceive reality.”

باسوراما

رِسيدووس أوربانوس سوليدوس (نفايات صلبة مدنيّة)
2008

باسوراما هو مختبر لفحص الّنفايات وإعادة استخدامها أطلقته في
العام  2001مجموعة من ّ
فن العمارة في مدريد.
الطالب في مدرسة ّ
حرفيين من
منذ ذلك الحين ،عملت المجموعة  -التي تعمل اآلن مع ّ
ّ
ومخططي بناء مدن  -بالّتعاون مع مختلف
ومصممين،
فّناني عمارة،
ّ
الجماهير لتختبر ما الذي تكشفه الّنفايات وطريقة تعاملنا معها عّنا
كيفية رؤيتنا للعالم .في الغالب ،تعمل المجموعة على شكل
وعن ّ
لكن أساس
أخرى.
نقاش
ومنتديات
ومحاضرات
عمل،
ورشات
ّ
عمل باسوراما هو جمع الخردوات ،وإعادة بناء المساحات العا ّمة
باستخدام الموا ّد المتبقّية .على سبيل المثال ،قام باسوراما في مدينة
ليما بإعادة تأهيل س ّكة حديد مهجورة عندما دعا الفّنانين المحلّيين
وسائر الجمهور إلى بناء حديقة مالٍه على طول س ّكة الحديد .إضافة
بحث تالميذ المدارس في ميامي على إنتاج
إلى ذلك ،فقد قاموا ّ
سيارات قديمة.
آالت
موسيقية من قطع ّ
ّ
بدأت هذه الّنشاطات في العام  ،2008مع سلسلة األعمال
مدنية) ،وهي
رِسيدووس أوربانوس سوليدوس (نفايات صلبة
ّ
مخيم
في
العالم.
مشاريع أطلقها باسوراما في عدد من المدن حول
ّ
األردن ،عملت المجموعة مع الجئين
الصوف لالجئين في جرش،
ّ
ّ
فلسطينيين على بناء ملعب ألطفال ومنطقة ُمظلّلة للّعب .في بوينوس
ّ
المقوى لبناء حديقة مؤقّتة
آيريس ،اسُتخدمت قصاصات قطع الورق ّ
عمليات اإلنتاج هذه ،هنالك فجوات" ،يقولون في
ُ
للمتزلجين" .في ّ
باسوراما" ،وهي ال تطرح أسئلة حول طريقة إدارة الموارد فحسب،
تتطرق أيضا إلى طريقة تفكيرنا ،وعملنا وإدراكنا للواقع".
بل ّ

TELLERVO KALLEINEN AND OLIVER KOCHTA-KALLEINEN
Complaints Choir
Multiple locations
2005

As organizers of Complaints Choir, Tellervo Kalleinen
and Oliver Kochta-Kalleinen have heard it all: “My
dreams are boring.” “My grandmother is a racist.”
“My neighbor organizes Hungarian folk dances
above my bedroom.” “I am fat and lazy and halfold.” Since 2005, the artists, who live in Helsinki,
Finland, have invited people to sing their gripes
in unison, in public, and online. The process is
simple. First, invite others. Then, find a good
musician. Once complaints are collected, written
in verse, and rehearsed, participants are asked
to record a public performance and submit it to
the Complaints Choir website, a warehouse for
songs with submissions from Japan to Chicago.
Complaints include the overtly political—for
example, social injustices in a small, Brazilian
town—to the deeply personal, like having too much
sex on the brain. But “the private, the personal, can
be very political,” Kalleinen and Kochta-Kalleinen
write on their website. “‘I have too much time!’
can be seen as a personal tragedy, but also points
to a major defect in capitalistic society, which
sidelines people because they are of no use in
the production cycle.”

In Cairo, Egypt, a recent complaints choir drew
so much interest and such large crowds, that it
evolved into the “Choir Project,” an ongoing, local
version that generates reflections and concerns
about current political conditions in the region.
Kalleinen and Kochta-Kalleinen make work that
often documents daily experiences, such as onthe-job mishaps, and doctor-patient relationships.
The artists first got the idea for Complaints Choir
while living in Finland, where the word for those who
complain literally translates to “complaint choir.”
They compiled their first choir in Birmingham,
England, with the help of two arts organizations;
since then, over seventy choirs have formed
around the world.

تيليرفو كالينين وأوليفر كوختا  -كالينين
جوقة ّ
الشكاوى
عدة مواقع
ّ
2005

بصفتهما ّ
منظمي جوقة الّتذ ّمر ،فقد سمع تيليرفو كالينين وأوليفر
ّ
"جدتي
كوختا  -كالينين قد ًرا هائال من ّ
الشكاوى" :أحالمي ُمملة"ّ ،
عنصريّة"ّ ،
قليدي
الرقص
من
"ينظم جاري حلقات
الهنغاري الّت ّ
ّ
ّ
فوق غرفة نومي"" ،أنا سمينة وكسولة ونصف ُ -مسّنة" .منذ العام
 ،2005يقوم الفّنانان ،اللّذان يقطنان في هلسينكي ،فنلندا ،بدعوة
إن
علني ،وعبر اإلنترنتّ .
الّناس إلى غناء مواجعهم م ًعا ،بشكل ّ
جيدا .بعد
ا
ر
موسيقا
جد
ثم،
السيرورة بسيطة .أ ّوالُ ،
ً ّ
ّ
ادع اآلخرينّ ،
مرن عليها ،يُطلب من
جمع ّ
الشكاوى ،وكتابتها على شكل قصيدة والّت ّ
الشكاوى،
علني وإرساله إلى موقع جوقة ّ
المشتركين تسجيل أداء ّ
الذي يختزن أغاني أرسلت إليه من اليابان وحّتى شيكاغو .تتراوح
ياسية جهرا  -على سبيل المثال ،انعدام
الشكاوى ما بين ّ
ّ
الس ّ
الشكاوى ّ
الشخصية
االجتماعية في بلدة
العدالة
والشكاوى ّ
برازيلية صغيرة ّ -
ّ
ّ
"الخاص،
لكن
ماغ.
الد
على
بإفراط
الجنس
ممارسة
تأثير
مثل
جدا،
ّ
ًّ
ّ
ّ
جدا" ،يكتب كالينين وكوختا كالينين
والشخصي ،قد يكون
ّ
سياسيا ًّ
ًّ
"لدي وقت مفرط!" تراجيديا
على موقعهما" .نستطيع اعتبار عبارة ّ
الرأسمالي،
ّ
شخصية ،لكّنها تشير أيضا إلى خلل فظيع في المجتمع ّ
همش األشخاص ألنّهم لم يعودوا يعنون ماكينة اإلنتاج".
ي
الذي ُ ّ
كبيرا
في القاهرة ،مصر ،أثارت جوقة شكاوى حديثة العهد قد ًرا ً
تحولت إلى "مشروع
من اإلثارة ّ
وشدت إليها جماهير غفيرة ،حّتى ّ
ّ
ياسية
الس ّ
جوقة" ،أي جوقة متواصلة محلّية تعكس هموم األوضاع ّ
الراهنة في المنطقة.
ّ

كثيرا ما توثّق الّتجارب
ينتج كالينين وكوختا  -كالينين أعماال ً
اليومية ،مثل الحوادث المؤسفة التي تحصل خالل العمل ،أو عالقة
ّ
ّ
الشكاوى بداية خالل
الطبيب بمرضاه .استلهم الفّنانان فكرة جوقة ّ
الشكاوى"
فترة سكناههما في فنلندا ،حيث تُستخدم عبارة "جوقة ّ
لإلشارة إلى األشخاص الذين يتذ ّمرون .ش ّكل االثنان أ ّول جوقة لهما
في مدينة بيرمينغهام ،في إنجلترا ،بمساعدة ّ
منظمين فّنّيين اثنين؛
تم تشكيل سبعون جوقة حول العالم.
ومنذ ذلك الحينّ ،

CHTO DELAT?

Angry Sandwich People or In Praise of Dialectic
2006

On the 100th anniversary of the first Russian
Revolution, collective Chto Delat? (What is to Be
Done?) organized activists in protest of contemporary
labor inequities on the square at Narva Gate in St.
Petersburg, the site of the original uprising in 1905.
In this contemporary staging, Chto Delat? invited
low-income workers who normally wear sandwich
boards advertising local businesses to participate by
wearing new boards bearing language from Bertolt
Brecht’s poem, “In Praise of Dialectics” as well as
a series of questions. “Are you being exploited? Are
you exploiting somebody? Is exploitation inevitable?”
The first Russian Revolution was a violent and
failed attempt to dislodge government; Angry
Sandwich People aimed to reflect on the political
implications of this failure.

Chto Delat?, which takes its name from Vladimir
Lenin’s historic political pamphlet, consists of poets,
artists, philosophers, singers, set designers, critics,
and writers who appropriate the iconography and
terminology of Communism in their work. They work
as “art soviets,” inspired by the councils formed in
Russia at the beginning of the 20th century. Relying
heavily on political and artistic theory, Chto Delat?
explores the idea of “participatory democracy,”
and the history of the word “solidarity,” through
exhibitions, artworks, and projects in public space.

شتو ديالت؟

أشخاص ّ
الشطيرة الغاضبون أو في مدح الجدليّة
2006

وسية األولى ،قام ائتالف
الر ّ
في ذكرى مرور مائة سنة على الثّورة ّ
ليحتجوا على الغبن
"شتو ديالت؟" (ما العمل؟) بتنظيم الّناشطين
ّ
بوابة نارفا
جانب
إلى
المعاصر في مجال العمل ،وذلك في الميدان
ّ
في سان بطرسبرغ ،أي في موقع الثّورة األولى في العا ّم .1905
الدخل
العمال ذوي ّ
في هذه ّ
الصيغة المعاصرة ،دعا "شتو ديالت؟" ّ
الشطائر ،معلنين عن بعض
المنخفض الذين يرتدون عمو ًما ألواح ّ
المتاجر المحلّّية ،دعاهم إلى المشاركة من خالل ارتداء ألواح جديدة
الجدلية"،
تحمل عبارات من قصيدة برتولت بريخت" ،في مدح
ّ
ّ
أحدا
إضافة إلى عدد من األسئلة" .هل أنت ُمستغَل؟ هل
تستغل ً
وسية األولى
الر ّ
ما؟ هل يمكننا تجّنب االستغالل؟" .كانت الثّورة ّ
الشطيرة
محاولة عنيفة وفاشلة لقلع الحكومة؛ هدفت حركة أشخاص ّ
ياسية لذلك الفشل.
الس ّ
الغاضبون إلى اإلنعام بالّتبعات ّ
يستمد اسمه من المنشور
إن ائتالف "شتو ديالت؟" ،الذي
ّ
ّ
الشعراء ،والفّنانين،
لينين،
لفالديمير
اريخي
ت
ال
ياسي
الس
يضم ّ
ّ
ّ
ّ
ّ ّ
ومصممي المسارح ،والّنقاد والكتاب الذين
والفالسفة ،والمغّنيين،
ّ
يوعية في أعمالهم .إنّهم يعملون
الرموز والمصطلحات ّ
ّ
الش ّ
يسخرون ّ
تكونت
الفن"،
ّ
كـ"سوفييتيي ّ
ويستمدون إلهامهم من المجالس التي ّ
ّ
في روسيا في بداية القرن العشرين .باستناده بشكل كبير إلى الّنظريّة
يمقراطية
"الد
ياسية والفّنّية ،يتناول ائتالف "شتو ديالت؟" فكرة ّ
ّ
الس ّ
ّ
شاركية" وتاريخ كلمة "الّتضامن" ،من خالل معارض ،وأعمال
الّت
ّ
الحيز العا ّم.
فّنّية ومشاريع في ّ

JENNIFER ALLORA AND
GUILLERMO CALZADILLA
TIZA (Lima)
Lima, Peru
1998-2006

Jennifer Allora and Guillermo Calzadilla placed
12 five-foot columns of chalk in public squares
in Lima, Paris, and New York, ephemeral public
monuments that would crumble and dissolve over
time into smaller pieces and pools of liquid. The
artists then invited people to use the fallen pieces
of chalk to write messages on the ground, doodle,
or express themselves in any fashion they chose,
thereby transforming the material decay into a
fleeting opportunity for creative possibilities.
In Lima, Allora and Caldazilla placed the chalk
columns directly in front of government offices,
which incited passersby to convert the nearby
ground into a large blackboard overflowing with
messages intended to critique the state. This
activity evolved into an impromptu, peaceful protest
as civil servants gathered in the square, waving
banners and hoisting posters above their shoulders.
Eventually, military officers, who were standing by
in shields and helmets, confiscated the chalk, and
washed away the incendiary political statements.

Puerto Rico-based Allora and Caldzadilla represented
the United States in 2011 Venice Biennale—the first
performance artists, and artists collaborative, to
do so. Since the late 1990s, the artists have used
sculpture, performance, and video to transform
common objects into politicized tools. Their projects
often explore the act of mark making—how temporary
actions can yield permanent effects.

جنيفر أيّورا وغيّيرمو كالساديّا
جنيفر أيّورا وغيّيرمو كالساديّا

غييرمو كالساديّا 12 ،عمو ًدا من ّ
الطبشور
نصبت جنيفر أيّورا ،برفقة ّ
أطوالها خمسة أقدام في ساحات عا ّمة في ليما ،باريس ونيويورك،
لتكون تماثيل عا ّمة تتحلّل مع الوقت لتصبح قطعا صغيرة وبرك من
ثم دعا الفّنانان األشخاص إلى استخدام قطع ّ
الطبشور التي
ّ
السوائلّ .
للرسم أو للتعبير عن أنفسهم
األرض،
على
رسائل
لكتابة
سقطت
ّ
حول الفّنانان الما ّدة المتحلّلة إلى
بأي طريقة يرونها مناسبة .بهذاّ ،
اإلبداعية .في مدينة ليما ،نصب أيّورا
لإلمكانيات
فرص عابرة
ّ
ّ
ّ
مما حفّز
وكالساديّا أعمدة الطبشور مباشرة أمام مكاتب
حكوميةّ ،
ّ
الما ّرين على تحويل األرض المجاورة إلى لوح كبير امتأل برسائل
وسلمية ،اجتمع
تحول هذا الّنشاط إلى مظاهرة مرتجلة
تنتقد ّ
الدولةّ .
ّ
ّ
الحكوميون في الميدان ،ورفعوا أعال ًما وشعارات فوق
فون
الموظ
فيها
ّ
ّ
الضباط العسكريّون ،الذين وقفوا على مقربة
رؤوسهم .في الّنهاية ،قام ّ
وخوذهم ،بمصادرة ّ
الشعارات
الطبشور ومسحوا ّ
من المكان بدروعهم َ
المحرضة.
ياسية
الس ّ
ّ
ّ
قام أيّورا وكالساديّا ،اللذان يقطنان في بويرتو ريكو ،بتمثيل الواليات
الفن المعاصر الذي
المّتحدة في ( BIENNALE DI VENEZIAمعرض ّ
مرة ّ
مرة
كل سنتين في مدينة
ّ
البندقية) لهذه ّ
السنة  -وهي أ ّول ّ
يُعقد ّ
المّتحدة فيها فّنانا من مجال األداء إلى المهرجان،
الواليات
تُرسل
ُ
سعينيات،
مرة تشارك في تعاون بين فّنانين .منذ نهاية الّت
ّ
وأ ّول ّ
استخدم الفّنانان الّنحت ،واألداء وأشرطة الفيديو لتحويل األشياء
عملية
كثيرا ما تبحث مشاريعهما ّ
العاديّة إلى أدوات ّ
مسيسةً .
دائما.
أثرا
يترك
أن
العابر
شاط
ن
ال
بوسع
إحداث األثر ،أي كيف
ّ
ً

APPALSHOP

Thousand Kites
1998

When former DJ Nick Szuberla launched the only
hip-hop radio program in the Appalachian region,
inmates from the two neighboring SuperMax prisons
began writing him letters, recounting the racism
and human rights violations they suffered while
incarcerated. He responded by initiating an on-air
chess game with the prisoners, a simple gesture
that acknowledged, and provided brief respite from,
their hardships. Szuberla soon began broadcasting
the voices of prisoners themselves via a variety of
artistic projects, including poetry segments, rap
sessions, and collaborations between hip-hip artists
and local mountain musicians. In one episode of
the show, an imprisoned man expresses, in verse,
a long overdue phone call to his brother, shortly
after his mother’s passing. In another, titled Calls
from Home, a mother updates her incarcerated son
on family events and describes daily activities like
her morning routine.
The radio show has since expanded into Thousand
Kites, a “national dialogue project” and non-profit
organization based in Whitesburg, Kentucky, that
advocates nationally for prison reform, primarily

by creating transparency around injustices that
occur within the system. Szuberla sits at the
helm of the organization, whose name is derived
from the phrase “to shoot a kite,” which in prison
slang means to send a message. At the heart of
the Thousand Kites project is a vast website that
features the stories of prisoners, their families,
activists, and artists in the form of video and radio
programs, blogs, and letter-writing campaigns. The
site also includes news clips, press releases about
legislative changes, and accessible educational
activities such as “We Can’t Pay the Bill,” which
outlines the rising costs of maintaining prisons.
Thousand Kites operates under the 40-year-old
umbrella non-profit Appalshop, which supports
regional arts in the Appalachian region, documents
local traditions, and works to abolish stereotypes
of the area’s residents.

أبالشوب

ألف طيّارة ورقيّة
1998

إذاعي يُعنى
السابق ،نيك جوبيرال ،أ ّول برنامج
عندما أطلق الدي جي ّ
ّ
السجناء القابعون في
بموسيقى الهيب هوب في منطقة األبالش ،بدأ ّ
قصوا عليه فيها
إليه
سجني "سوبرماكس" المجاورين بإرسال رسائل
ّ
العنصريّة التي كانوا يعيشونها وحاالت انتهاكات حقوق اإلنسان التي
السجن .جاء ر ّد جوبيرال على شكل إطالق
كانوا يعانون منها في ّ
السجناء على الهواء ،وهي خطوة بسيطة كانت
مباراة شطرنج مع ّ
بمثابة اعتراف بضائقتهم وفرصة قصيرة لالستراحة منها .سرعان
السجناء أنفسهم من خالل عدد من
ما بدأ جوبيرال بإذاعة أصوات ّ
الراب،
موسيقى
وحلقات
ة،
ي
عر
الش
المشاريع الفّنّية ،منها المقاطع
ّ
ّ
ّ
ّ
والموسيقيين المحليين
ومشاريع التعاون ما بين فّناني الهيب هوب
ّ
يعبر أحد المساجين ،من
من الجبال .في إحدى حلقات برنامجهّ ،
هاتفية كان عليه أن يجريها منذ وقت
خالل قصيدة ،عن مكالمة ّ
بعيد مع أخيه بعد وفاة والدتيهما .في حلقة أخرى ،عنوانها مكالمات
تقص أ ّم على ابنها المسجون أخبار العائلة ،وتصف
من المنزلّ ،
الصباحي.
وتين
الر
مثل
اليومية
نشاطاتها
ّ
ّ
ّ
ورقية
تطور البرنامج
منذ ذلك الحينّ ،
اإلذاعي ليصبح ألف طائرة ّ
ّ
مقرها في وايتسبرغ،
قطري"
 "مشروع حوارّ
وجمعية غير ّ
ّ
ربحية ّ
السجون على صعيد
في
إصالحات
إحداث
المشروع
كنتاكي .يؤيّد
ّ
ّ
ّ
ّ
فافية في كل ما يتعلق بالظلم
خاصة عن طريق اعتماد ّ
ّ
قطريّ ،
الش ّ
الجمعية ،التي
بمقود
جوبيرال
يمسك
المنظومة.
داخل
يحدث
الذي
ّ

ورقية" ،والتي معناها في لغة
تستعير اسمها من عبارة "إطالق طائرة ّ
ورقية" موقع
السجون "إرسال رسالة" .في صلب مشروع "ألف طائرة ّ
ّ
السجناء ،وعائالتهم ،والّنشطاء والفّنانين
قصص
يعرض
إلكتروني
ّ
ّ
إذاعية ،وأشرطة فيديو ،ومد ّونات وحمالت
على شكل برامج
ّ
صحفية حول
كتابة رسائل .كذلك ،يشمل الموقع أخبا ًرا ،وبيانات
ّ
شريعية ونشاطات تربويّة يسهل الوصول إليها  -مثل
الّتغييرات الّت
ّ
"ال نستطيع دفع الفاتورة" ،وهو نشاط يشير إلى التكلفة المتزايدة
السجون.
إلبقاء ّ
ورقية ضمن إطار مركز "أبالشوب" غير
تعمل
جمعية ألف طائرة ّ
ّ
المحلية في منطقة
الفنون
يدعم
والذي
ا،
ع
ربي
األربعين
ذي
،
بحي
ً
ّ
ّ
الر ّ
ّ
األبالش ،ويقوم بتوثيق الّتقاليد المحلّية ،ويعمل على إبطال األفكار
المسبقة عن س ّكان المنطقة.

LARA ALMARCEGUI AND BEGOÑA MOVELLÁN
Hotel Fuentes de Ebro
1997
Zaragoza, Spain

A national highway runs through Fuentes de Ebro,
yet the small, ordinary Spanish village rarely receives
visitors. In order to draw attention to the area, Lara
Almarcegui and Begoña Movellán converted the
local train station, which had been abandoned for
20 years, into a free hotel for one week. “The town
is not beautiful, and not the kind of village people
would likely visit,” Almarcegui says. “So, I thought
it would be a kind of extreme gesture to propose
that people spend a week there.”
She used $400 from a small grant to renovate
the concrete, two-story building, which with high
ceilings and tiled flooring was an apt candidate for
use as a hotel. Almacegui and Movellán painted
the interior walls, brought in furniture donated
by the town’s residents, installed electricity and
plumbing, and advertised the repurposed station
in the neighboring c i t y o f Z a r a g o z a . T h o u g h
the hotel was completely booked during the
p r o j e c t ’ s r u n , t h e e f f o r t r e m a i n e d somewhat
clandestine, since Almarcegui originally received
permission from railway officials to use the
station as an exhibition venue, not a residential

facility. “They never would have let me create
a free hotel, especially since there was no
museum” backing the project, she says. “So the
event was a secret among the guests. I even asked
them to hide their luggage—I was so afraid.” Fuentes
de Ebro residents continue to use the building as
a meeting and event space.
Almarcegui lives in Rotterdam. In preparation for
Hotel Fuentes de Ebro, she spent one month in
Spain researching unused architectural spaces
that offer potential solutions to housing and
urban dilemmas. Her work often explores different
methods for forming relationships to communities,
usually though long-term research, interviewing
residents, investigating new possibilities for aging
infrastructure.

الرا ألمارثيغي وبيغونيا موبيّان
فندق "فوينتِس ده إبرو"
1997

سرقسطة ،إسبانيا
اإلسبانية
لكن البلدة
يمر طريق سريعّ ،
ّ
عبر بلدة "فوينتِس ِده إبرو" ّ
شد االنتباه إلى
الصغيرة والعاديّة نادرا ما تستقبل ال ّزوار .بهدف ّ
ّ
موبيان بتحويل ّ
محطة القطار
وبيغونيا
ألمارثيغي
الرا
قامت
المنطقة،
ّ
اني ألسبوع واحد.
المحلّّية المهجورة منذ  20عا ًما إلى فندق ّ
مج ّ
يحب األشخاص
"ليست البلدة جميلة ،وليست من البلدات التي قد ّ
زيارتها" ،تقول ألمارثيغي" .لذا ،ف ّكرت أنّنا إذا عرضنا على األشخاص
فإن في ذلك خطوة مبالغة".
قضاء أسبوع واحد هناكّ ،
استخدمت ألمارثيغي  400دوالر من منحة صغيرة بهدف ترميم
المبنى اإلسمنتي ذي ّ
وأرضيته
الطابقين ،والذي بات بسقفه العالي
ّ
وموبيان
ليتم استخدامه كفندق .قامت ألمارثيغي
ّ
المبلّطة مناسبا ّ
ّ
تبرع بها سكان البلدة،
بدهن الجدران ّ
الد ّ
اخلية ،وأحضرتا قطع أثاث ّ
ومدتا أنابيب المياه .كذلك ،فقد قامتا باإلعالن عن
ووفّرتا الكهرباء ّ
ّ
تم
المحطة المعاد استخدامها في مدينة سرقسطة المجاورة .ومع أنّه ّ
خفية إلى
حجز الفندق كلًّّيا خالل فترة المشروع ،فقد بقيت الجهود ّ
ألن ألمارثيغي كانت أصال قد تلقّت إذنا من ّ
ّ
موظفي سكة
معينّ ،
ّ
حد ّ
ّ
سكنية.
منشأة
إلى
وليس
ي،
ن
ف
معرض
إلى
ة
المحط
بتحويل
الحديد
ّ
ّ
مجانيا ،خاص ًة وأنّه لم
"لما كانوا سيسمحون لي قط ًعا أن أخلق فندقًا
ً
أي متحف" يدعم المشروع ،تقول" .لذا ،فقد كان الحدث
يكن هناك ّ
الضيوف .لقد طلبت منهم حّتى أن يخفوا حقائبهم  -كنت
سرا بين ّ
ًّ
ّ
كحيز
المبنى
يستخدمون
إبرو
ده
فوينتس
ان
ك
س
زال
ما
ا".
جد
خائفة
ًّ
ّ
لاللتقاء ولعقد الّنشاطات.

تعيش ألمارثيغي في روتردام .لدى الّتحضير لمشروع فندق
الحيزات
شهرا كامال في إسبانيا تبحث ّ
فوينتِس ده إبرو ،قضت ً
المعماريّة غير المستخدمة ،والحلول التي قد توفّرها لمعضالت
كثيرا ما تستكشف في أعمالها طرقًا
اإلسكان والمسائل
ّ
المدنيةً .
كانية ،عادة بواسطة أبحاث
الس
المجموعات
مع
عالقات
جديدة لبناء
ّ ّ
إمكانيات جديدة للبنى
طويلة األمد ،مقابالت مع السكان واختبار
ّ
حتية القديمة.
الّت ّ

BIJARI

Transverse Reality
(Chicken Projects 1, 2)
2001, 2003
Have you ever wondered what happens when the
chicken actually does cross the road? According
to the Brazilian collective BijaRi, people react in
vastly different ways depending on their relative
economic and cultural positions. In 2001, BijaRi
let a chicken run loose in two São Paulo shopping
districts—first near the luxury Iguatemi shopping
mall and then in the adjacent Largo da Batata, a
bus stop and market generally frequented by lower
income residents—and filmed the public’s reactions.
In the Iguatemi mall, security guards immediately
treated the chicken as a criminal suspect (actually
referring to it as a “suspicious entity”), carefully
scrutinized its behavior, and quickly removed the
animal from the property. Meanwhile, patrons of
Largo da Batata, likewise suspicious, reacted to the
chicken in a much less orderly fashion. They spoke
to the chicken reproachfully as if it were a person,
followed it en masse, and ultimately allowed the
bird to remain on the premises. The project was
presented in the form of video documentation at
the Havana Biennial in 2003.

BijaRi, who work as architects, artists, and activists,
explore whether “so-called public spaces are
truly accessible to all,” says member Mauricio
Brandão. “We are interested in the way some
of these spaces become almost privatized due
to aesthetic, economic, social, and behavioral
patterns.” They stage confrontational actions and
public performances that foster dissent, and present
provocative images in urban spaces, including street
signs, poster campaigns, and large-scale video
projections. Projects such as Transverse Reality
aim to disturb the regular flow of life by eliciting
unexpected reactions from the public.

بيجا-ري

الواقع العرضي
الدجاجة )2 ،1
(مشروع ّ
2003 ،2001

الشارع؟ حسب
الدجاجة ّ
هل ف ّكرتم يوما بما قد يحصل فعال عندما تقطع ّ
فإن األشخاص يستجيبون بأساليب في غاية
ائتالف بيجا-ري البرازيليّ ،
ّقافية .في العام  ،2001أطلق
ث
وال
ة
ي
االقتصاد
نوع بحسب مناصبهم
ّ
الّت ّ
ّ
سوق في ساو باولو  -أ ّوال على مقربة
بيجا-ري دجاجتين في مناطق الّت ّ
ثم إلى جانب الرغو دا باتاتا ،وهو
إيغواتيمي،
من المركز الّتجاري الفاخر
ّ
ّ
ّ
الدخل
السكان من الطبقات ذات ّ
موقف للحافالت وسوق يرتادها ،عمو ًماّ ،
حراس
تعامل
إيغواتيمي،
مركز
صور ر ّد فعل الجمهور .في
ثم ّ
المنخفض ّ -
ّ
حد وصفها بأنها "كيان
الدجاجة مباشرة على أنّها مشبوهة (إلى ّ
األمن مع ّ
مشبوه") ،وراقبوا سلوكها بحذر بالغ ،قبل إزالة الحيوان بسرعة من المكان.
في المقابل ،قام القائمون على الرغو دا باتاتا ،وإن كان من باب الّتش ّكك،
الدجاجة بطريقة ّ
الدجاجة كأنّها شخص،
أقل
تحدثوا مع ّ
نظاميةّ :
بالرد على ّ
ّ
ّ
ّ
السماح للطير بالبقاء في المكانُ .عرض المشروع
وتبعها جمهور غفير ،قبل ّ
على شكل شريط فيديو توثيقي في معرض هافانا المنعقد ّ
كل عامين ،وذلك
عام .2003
يعمل ائتالف بيجا-ري كمهندس معماري ،وفّنان وناشط ليبحث :هل
المسماة بالعا ّمة" مثلما يقول
إمكانية وصول إلى الحيزات
"للجميع فعال
ّ
ّ
ماوريسيو برانديو ،وهو أحد أعضاء االئتالف" .إنّنا معّنيون باألساليب
تتحول من خاللها بعض هذه الحيزات إلى حيزات مخصخصة على
التي ّ
وسلوكية" .يقوم االئتالف بإخراج
اجتماعية
جمالية ،اقتصاديّة،
أساس قوالب
ّ
ّ
ّ
نشاطات متحدية وعروض عا ّمة تثير االنشقاق ،ويقوم كذلك بعرض صور
احتجاجية
المدينية ،من ضمنها الفتات شوارع ،والصقات
مستف ّزة في األحياز
ّ
ّ
إن مشروع الواقع العرضي ،مثل غيره من
وأشرطة فيديو بحجم كبيرّ .
المشاريع المشابهة ،يهدف إلى زعزعة مجرى الحياة العادي من خالل
استنباط ردود فعل غير متوقّعة من الجمهور.

KATERINA ŠEDÁ
There Is Nothing There
2003

One Saturday morning in 2003, the mayor of a small,
Czechoslovakian village, Ponetovice, broadcast a
message to all 350 residents: He asked them to
go shopping—at the same time. For the rest of
the day, the people continued to synchronize their
routine according to a schedule that was posted
on the village bulletin board. They simultaneously
opened windows, swept porches, ate dumplings,
met for beers, and finally all retired to bed at
10 pm. Though the regimen, created by Katerina
Šedá, was strict, members of the community felt
liberated by the shared activities, an experience
many Europeans perhaps associated—somewhat
nostalgically—with their lives before the fall of the
Soviet Union in 1989.
Šedá, who lives and works in Brno, named the
project after a common saying in Czech provinces:
“There is nothing there.” “They feel that everything
important happens in cities or somewhere beyond
our borders,” Šedá has said. For one year, she
conducted interviews, distributed surveys, and

observed life in the village, which was once the
site of major military battles in the 19th century,
but was now largely disconnected from the sociopolitical fabric of Europe.
Šedá often asks her projects’ participants to recount
personal information that she then re-presents in
order to encourage new reflection on what their
lives can mean. When the artist’s grandmother
fell into a deep depression after her husband’s
death, refusing to leave her armchair to perform
even basic, hygienic tasks, Šedá encouraged the
elderly woman to draw, from memory, every item
sold in the hardware store where she worked as a
bookkeeper for 30 years. The activity, which yielded
hundreds of images, allowed Šedá’s grandmother
to engage with the past, in order to re-enter her
life in the present. Similarly, by performing their
minute, daily tasks en masse, Ponetovice residents
were empowered to reconsider the larger terms of
their citizenship.

كاترينا سيدا
ال شيء هناك
2003

السبت من عام  ،2003قام عمدة بويتوفيتشه،
في صباح أحد أيّام ّ
ّ
ببث رسالة إلى جميع السكان
وهي قرية
تشيكوسلوفاكية صغيرةّ ،
ّ
سوق  -في نفس الوقت .حّتى
ت
لل
يذهبوا
أن
منهم
ا
طالب
ّ
ّ
الـ ً 350
استمر الّناس في البلدة بمالءمة برنامجهم اليومي
نهاية ذلك الّنهار،
ّ
ّ
السكان
فتح
القرية.
في
اإلعالنات
لوحة
على
ق
ل
ع
زمني
ُ
ّ
وفق جدول ّ
نوافذهم في الوقت ذاته ،وكنسوا شرفاتهم في الوقت ذاته ،وأكلوا
الساعة
ال ّزالبية ،والتقوا الحتساء الجعة وخلدوا جميعهم إلى الّنوم في ّ
أن الجدول الذي وضعته كاترينا سيدا كان
العاشرة مساء .مع ّ
بالحريّة لقيامهم بالّنشاطات ذاتها ،وهي
كان
الس
ً
قاسيا ،فقد شعر ّ
ّ
األوروبيين ربّما  -بشيء من الحنين  -إلى
حالة يربطها الكثير من
ّ
السوفييتي عام .1989
حياتهم قبل انهيار االتّحاد ّ
سيدا ،التي تعيش وتعمل في برنو ،أطلقت على المشروع عبارة
الريف الّتشيكي" .إنّهم
"ال شيء هناك" ،وهي مقولة شائعة في ّ
بأن ّ
كل شيء يحدث في المدن أو في مكان آخر خارج
يشعرون ّ
حدودنا" ،قالت سيدا .على مدار سنة كاملة ،عقدت سيدا المقابالت،
وو ّزعت استمارات ،وراقبت الحياة في القرية ،التي كانت في القرن
المهمة في القرن
الّتاسع عشر مسرحا للعديد من المواقع العسكرية ّ
الّتاسع عشر ،في حين أصبحت اليوم منقطعة عن الّنسيج االجتماعي
السياسي في أوروبا.
ّ

يقصوا عليها
كثيرا ما تطلب سيدا من المشاركين في مشاريعها أن ّ
ً
لتشجع الّناس على الّتفكير
تفاصيل
شخصية لتقوم بعرضها فيما بعدّ ،
ّ
جدة الفّنانة في
بما قد تحمله حياتهم من معنى .عندما غاصت ّ
اكتئاب عميق بعد وفاة زوجها ،ورفضها مغادرة أريكتها حّتى لقضاء
شجعت سيدا المرأة المسّنة على أن ترسم،
حيةّ ،
أبسط الحاجات ّ
الص ّ
ّ
المنزلية
استنا ًدا إلى ذاكرتها ،كل غرض كان يُباع في دكان األدوات
ّ
لمدة  30عا ًما .هذا الّنشاط ومئات
الذي عملت فيه مراقب َة حسابات ّ
الرسومات التي نتجت عنه سمحوا للمسّنة بالّتعاطي مع الماضي
ّ
لتعود وتدخل إلى حياتها في الزمن الحاضر .بشكل مشابه ،فعند
اليومية ،حّتى أصغرها ،بشكل جماعي ،استطاع
قيامهم بمهامهم
ّ
ّ
مليا بالمعنى األكبر
روا
ك
يف
وأن
ة
القو
وا
يستمد
أن
بونيتوفيتشه
س ّكان
ّ
ّ
ًّ
لمواطنتهم.

CHEMI ROSADO-SEIJO
El Cerro
2002

The houses of Naranjito, located outside of San
Juan, Puerto Rico, follow the contour of the mountain
beneath them, rising and falling along the ridges.
This is the first thing Chemi Rosado-Seijo noticed
from the foot of the hillside; not the boarded
windows or trash-lined streets—signs of a declining
economy in what was once a thriving community
founded by coffee-plantation workers. And so, in
an effort to draw attention to the uniquely organic
shape of this small town—and to instill a sense of
civic pride among residents who were increasingly
disillusioned with their economic situation—he
began to paint all of Naranjito’s houses green.
During the project, Rosado-Seijo asked homeowners
for permission to paint their homes a shade of
green of their choosing. Many declined at first,
primarily because the color is associated with the
independistas, a local group that sought succession
from the United States. But gradually, as the color
popped out of the terrain and complemented
the hues of the surrounding trees, they began

to agree on condition that he also repaint other
parts of the property such as stoops and fences
in different colors. He enlisted local youth to help
him paint, and held workshops, conferences and
other events that brought positive press coverage
to a community inundated daily with reports of
the endemic unemployment and crime that had
characterized the village.
Throughout his practice, Rosado-Seijo transforms
public perception by presenting new approaches to
the urban experience. In 2005, he was commissioned
by the New York-based Art in General to explore
Manhattan on skateboard. He then created a map
of the best skate sites and routes he located
during his travels; his 15-foot diagram proposed an
alternate transportation option as well as a new
aesthetic understanding of the city. El Cerro was
presented at the 2002 Whitney Biennial.

تشيمي روسادو  -سييخو

إل ِس ّر و
2002

في نارانخيتو ،وهي بلدة تقع خارج مدينة سان خوان ،في بويرتو ريكو،
َ
الجبل خلفها ،فترتفع وتنخفض في القمم .هذا أ ّول ما
تحاكي البيوت
الحظة تشيمي روسادة  -سييخو عندما نظر إليها من أسفل الّتل؛
المرصعة بالقمامة -
الشوارع
لم يالحظ الّنوافذ الموصدة باأللواح أو ّ
ّ
ّ
انية
ك
س
مجموعة
ابق
الس
في
أمارات االنحدار االقتصادي في ما كان
ّ
ّ
لشد االنتباه
عمال مزارع القهوة .لذا ،وفي محاولة منه ّ
مزدهرة ّ
أسسها ّ
حس بالفخر
لزرع
محاولة
وفي
والفريد
العضوي
البلدة
إلى شكل
ّ
السكان خائبي األمل إثر أوضاعهم االقتصاديّة  -بدأ
المدني لدى ّ
روسادو  -سييخو بطالء جميع البيوت في نارانخيتو باللّون األخضر.
خالل هذا المشروع ،طلب روسادو  -سييخو من مالكي البيوت إذنًا
لطالء بيوتهم باللون األخضر الذي يختارونه .رفض الكثيرون في
ألن اللون مرتبط بحركة اإلندبنديستاس (المستقلّون)،
أساسا ّ
البدايةً ،
ّ
وهي مجموعة محلّية تسعى إلى االنفصال عن الواليات المّتحدة .لكن
لتوها
بشكل تدريجي ،ومع ظهور األلوان على البيوت كأنّها خرجت ّ
من األرض لتضفي على درجات ألوان األشجار المحيطة بها ،بدأ
األهالي بالموافقة بشرط أن يقوم بطالء أجزاء أخرى من األمالك،
الشباب
كالسياج مثال ،بألوان مختلفة .قام الفّنان بتجنيد بعض ّ
ّ
ّ
عملية ّ
الطالء .كذلك ،عقد ورشات عمل،
في
لمساعدته
يين
ل
المح
ّ
إيجابية إلى تلك
إعالمية
ومؤتمرات ونشاطات أخرى جلبت تغطية
ّ
ّ
كانية المغمورة بالّتقارير حول حالة البطالة والجريمة
الس ّ
المجموعة ّ
حد تمييز القرية.
ّ
المتفشيتين ،والتي وصلت إلى ّ

يحول روسادو  -سييخو إدراك الجمهور
من خالل هذا المشروعّ ،
المدينية .في
بواسطة تقديم أساليب جديدة للتعامل مع الّتجربة
ّ
تم توكيله من قبل معهد "الفن بشكل عام" في
العام ّ ،2005
ّ
أعد خريطة
ثمّ ،
نيويورك ليستكشف ماهاتان على لوح الّتزلج .من ّ
بأحسن مواقع الّتزلّج ّ
الرسم
إن
سفره؛
والطرق التي تعلّمها خالل
ّ
ّ
وقدم فهما
أعده ،بطول  15قد ًما ،طرح بديال للمواصالت ّ
الذي ّ
تم عرض مشروع "إل ِس ّرو" في مهرجان
المدينة.
ة
لجمالي
جديدا
ً
ّ
ّ
ّ
ويتني المنعقد كل سنتين ،في العام .2002

RICK LOWE

Project Row Houses
1993

In 1993, artist Rick Lowe purchased a row of abandoned
shotgun-style houses in Houston, Texas’, Northern
Third Ward district, a low-income African-American
neighborhood that was slotted for demolition. He
galvanized hundreds of volunteers to help preserve
the buildings, first by sweeping streets, rebuilding
facades, and renovating the old housing’s interiors.
Then, with funding from the National Endowment
for the Arts and private foundations, the growing
group of activists transformed the blight-ridden strip
into a vibrant campus that hosts visiting artists,
galleries, a park, commercial spaces, gardens, and
as well as subsidized housing for young mothers,
ages 18-26, looking to get back on their feet. Called
Project Row Houses, the effort has restored the
architecture and history of the community, while
providing essential social services to residents.
Now functioning as a non-profit organization, the
project continues to be emblematic of long-term,
community-engaged programs, and has been
exhibited around in world in museums, and other
art venues.

Since Project Row Houses’ inception, Lowe—the 2010
recipient of Creative Time’s Leonore Annenberg
Prize for Art and Social Change—has privileged
art as a catalyst for change, a word that he has
considered carefully: “It used to be that you could
assume a progressive agenda when you heard the
word ‘change,’” he says. “But language is shifting.
Clarity is missing.” The project first took root
after a conversation he had with a high school
student who questioned the efficacy of making art
objects in the quest for social justice. Inspired,
Lowe looked to the work of artist John Biggers,
who believed that art holds the capacity to uplift
tangible social conditions, before intervening in
the Northern Third Ward.
Project Row Houses has grown from 22 houses to
40, and includes exhibition spaces, a literary center,
a multimedia performance art space, offices, lowincome housing, and other amenities. In 2003, the
organization established the Row House Community
Development Corporation, a low-income rentalhousing agency.

ريك لو

مشروع صف البيوت
1933

في العام  ،1993اقتنى الفّنان ريك لو صفًّا من البيوت المستطيلة
وتحديدا في المنطقة
المهجورة في مدينة هيوستون ،تكساس،
ً
أمريكيون أفارقة ذوو
فيها
مالية الثّالثة ،وهي حارة كان يسكن
ّ
ّ
الش ّ
المتطوعين
حث لو مئات
قرر هدمهاّ .
ّ
دخل منخفض ،قبل أن يُ ّ
الشوارع ،وإعادة
لمساعدته على صيانة المباني ،بداية بواسطة كنس ّ
ثم ،وبمساهمة من المنحة
بناء واجهات البيوت وترميم دواخلهاّ .
حولت مجموعة الّناشطين
الوطنية للفنون ومن صناديق أخرىّ ،
ّ
الحي المليء بالمصاعب إلى قطاع نابض بالحياة يستضيف
الّناشئة ّ
الفّنانين ،والمعارض ،ويحتوي على الحدائق ،والمساحات الّتجاريّة،
أعمارهن بين
ونظام إسكان مدعوم لأل ّمهات الشابات ،الالتي تراوح
ّ
صف البيوت،
مجددا .تحت اسم مشروع ّ
 18و 26سنة كي ينهضن ّ
كانية
ر ّدت هذه الجهود ّ
الس ّ
فن الهندسة المعمارية وتاريخ المجموعة ّ
أساسية
ة
اجتماعي
خدمات
مت
قد
ذاته
الوقت
إلى مكانهما ،وفي
ّ
ّ
ّ
ّ
حكومية،
للسكان .المشروع ،الذي أصبح اليوم يعمل كمنظمة غير
ّ
ّ
ال يزال رم ًزا للمشاريع الطويلة األمد التي تتفاعل مع المجموعات
وتم عرضه في ّ
كل أنحاء العالم ،في المتاحف وفي مواقع
الس ّ
ّ
كانيةّ ،
فّنّية أخرى.
صف البيوت ،لو  -الحائز في العام  2010على
منذ بداية مشروع ّ
جائزة ليونور أنينبيرغ للفنون والّتغيير االجتماعي ،التي تمنحها
الفن كمحفّز على الّتغيير ،وهي كلمة
"كرييتيف تايم"  -وصف ّ
ّ
مية كلما
راجعها بحذر" :في الماضي ،كنت تفترض أجندة ّ
تقد ّ
"لكن اللّغة آخذة بالّتغير.
سمعت كلمة "تغيير"" ،على ّ
حد قولهّ .

مرة بعد محادثة
الوضوح ناقص" .لقد ضربت الفكرة جذورها أل ّول ّ
أجراها مع طالب في المدرسة الثّانويّة ش ّكك فيها األخير بنجاعة
االجتماعية .بعد أن
الفن في سيرورة البحث عن العدالة
استخدام ّ
ّ
بأن
أتاه الوحي ،راجع لو أعمال الفّنان جون بيغرز ،الذي كان يؤمن ّ
للفن القدرة على رفع شأن ّ
االجتماعية المحسوسة ،قبل
الظروف
ّ
ّ
مالية الثّالثة.
دخل في المنطقة ّ
الّت ّ
الش ّ
لقد اتّسع مشروع صف البيوت فأصبح يشمل  40بيًتا ،بدل ،22
متعددة
إضافة إلى مساحات للمعارض ،ومركز أدبي ،ومساحة
ّ
الدخل المنخفض
الوسائط لفنون األداء ،والمكاتب ،وبيوت لذوي ّ
أسست ّ
جمعية
نقابة
مة
المنظ
وتسهيالت أخرى .في العام ّ ،2003
ّ
الدخل المنخفض.
ّ
صف البيوت للّتطوير ،وهي وكالة إيجار شقق لذوي ّ

VIK MUNIZ

Pictures of Garbage
2008

“What I want to be able to do is change the lives
of people with the same materials they deal with
every day,” says artist Vik Muniz in Wasteland, a
documentary film that follows the production of his
photographic series Pictures of Garbage. In 2008,
Muniz traveled to Brazil, where he was born and
raised, to work with garbage pickers from Jardim
Gramacho, a 321-acre, open-air dump, the largest
in South America, located just outside of Rio. An
informal and marginalized labor source, these workers
scavenge the garbage that arrives daily, searching
for recyclable items to sell. Muniz enlisted them
to help him design, and then pose for, massive
portraits composed of the collected detritus. The
resulting works conjure classical portraiture in
which his collaborators are elevated to mythical
status amid the trash that looks deceptively like
precious material, or thick, glimmering paint.
Muniz lifted more than just the workers’ image
through his art. He paid all participants for their
time and contributed materials. He also auctioned
off the works, and donated his share of the sales
to the Garbage Pickers Association of Jardim
Gramacho, the workers’ representative body. Most

significantly, he continued to collaborate with them
to help enact a formal recycling program in Brazil,
bring awareness of their labor to a wider public,
and instill a sense of dignity in this historically
underrepresented community. In the past few years,
plans to close Jardim Gramacho—and implement
the first widespread, national recycling program
in the country—have surfaced.
Pictures of Garbage typifies of much of Muniz’s
work—near trompe l’oeil in his use of lay materials
from syrup to peanut butter to figurines. To produce
these photographs, which have been exhibited
globally, he spent two years at the landfill. Through
his practice, the Brooklyn-based artist has supported
non-profit organizations in Brazil, particularly those
that offer training and education to underserved
children.

فيك مونيتس
صور للقمامة
2008

"ما أبغيه هو القدرة على تغيير حياة الّناس من خالل نفس المواد التي
اليومية" ،يقول الفّنان فيك مونيتس في
يستعملونها هم في حياتهم
ّ
الفوتوغرافية
صوره
سلسلة
إنتاج
ة
عملي
يتابع
"ويستالند" ،فيلم وثائقي
ّ
ّ
صور للقمامة .في العام  ،2008سافر مونيتس إلى البرازيل ،حيث
ُولد وترعرع ،ليعمل مع جامعي القمامة في جارديم كراماتشو ،مزبلة
الجنوبية،
فدانا ،وهي أكبر مزبلة في أمريكا
تبلغ مساحتها ّ 321
ّ
وموجودة على مشارف ريو ده جانييرو .العمل في ذلك المكان هو
العمال بالّتنقيب
مصدر رزق غير
ومهمش ،إذ يقوم أولئك ّ
رسمي ّ
ّ
يوميا بحثًا عن أغراض يمكنهم بيعها .قام
تصل
في القمامة التي
ًّ
ّ
مونيتس بتجنيدهم ليساعدوه على تصميم لوحات ضخمة مؤلفة من
ثم التقاط الصور معها .تضاهي األعمال
األغراض التي يعثرون عليهاّ ،
الصور المشاركين فيها إلى
الّناتجة اللّوحات
الكالسيكية ،حيث ترفع ّ
ّ
خرافية وسط القمامة المخادعة التي تبدو وكأنّها مواد ثمينة
منزلة
ّ
أو طالء سميك والمع.
لم يقم مونيتس برفع شأن ال ُع ّمال من خالل فّنه فحسب ،بل دفع
لجميع المشاركين لقاء وقتهم والمواد التي ساهموا بها .إضافة إلى
بحصته من
وتبرع ّ
ذلك ،قام ببيع األعمال الّناتجة في مزاد علنيّ ،
جمعية المنقّبين في القمامة الّتابعة لجارديم غراماتشو،
المبيعات إلى ّ
استمر
األهم من ذلك هو أنّه
وهو الجسم الذي يمثّل العاملين.
ّ
ّ
رسمي إلعادة الّتدوير
برنامج
سن
بالّتعاون معهم وبمساعدتهم على ّ
ّ
( )recyclingفي البرازيل ،وعلى رفع منسوب الوعي بخصوص

عملهم ونشره على جمهور أوسع ،إضافة إلى غرس إحساس
مر تاريخها بتمثيل
بالكرامة في مجموعتهم التي كانت لم تحظ على ّ
السنوات األخيرة ،وضعت خطط إلغالق جارديم
مشرف .في ّ
ّ
غراماتشو وتطبيق أ ّول برنامج إعادة تدوير واسع وقطري في البالد.
نموذجا للكثير من أعمال موينتس
يمكن اعتبار مشروع صور للقمامة
ً
 أسلوب يقترب إلى الترومبلوي في استخدامه المواد العاديّة ،منالصغيرة .إلنتاج هذه
ّ
الشراب إلى زبدة الفول السوداني إلى الّتماثيل ّ
تم عرضها حول العالم ،قضى موينتس سنتين في المزبلة.
التي
ور
الص
ّ
ّ
من خالل ممارسته الفّنّية ،دعم الفّنان المقيم في بروكلين ّ
منظمات
تقدم الّتدريب والّتعليم
غير
خاصة تلك التي ّ
حكومية في البرازيلّ ،
ّ
لألطفال المعوزين.

NAVIN RAWANCHAIKUL

Mahakad Art Festival: Epic Arts in the Market
2010-2011

Chiang Mai’s Warorot Market, which dates back
to the 19th century, is best characterized by the
word “epic”: The densely packed stalls and stores
feature inexhaustible rows of wares, from vegetables
and chickens to brightly dyed textiles and plastic
knick-knacks. Likewise, the market’s population
has become an equally diverse cross-section of
religious and ethnic identities over the years.
Artist Navin Rawanchaikul grew up working in his
family’s fabric store amid the complex, cultural
mélange. To celebrate the market’s centennial
anniversary, he organized an arts festival, called
Mahākād, inspired by the market’s history, that
included site-specific installations and events as
well as two-dimensional works such as historical
photographs; portraits of its current inhabitants;
and a vast, monochromatic mural depicting 200
community members. In reference to the international
scope of the market, visitors were given maps
of the space, and leaflets designed to look like
“passports,” which could be stamped at each art
station. After receiving ten stamps, visitors were
eligible to receive a free magazine that recounts
Mahākād’s history. Directed by Rawanchaikul’s Navin
Production Studio, and in collaboration with several

community groups, the festival’s accompanying
activities included workshops, a tour of the project
sites led by Rawanchaikul and a panel discussion
about community engagement in contemporary art
practices. The festival’s title references the ancient
Indian text Mahābhārata—a complex, network of
characters and plots that reflects the interwoven
relationships embedded in the market.
Rawanchaikul uses the realm of the everyday as both
the subject and venue of his art. He often creates
his work under the banner of Navin Production Co.,
Ltd., his production company that he founded in
1994 and launched by producing bottled, polluted
water from a canal in Chiang Mai. In 1995, he initiated
“Navin Gallery Bangkok,” his taxicab-turned-mobile
art gallery.

نافين راوانتشياكل

السوق
مهرجان الفنون "ماهاكاد" :فنون خارقة في ّ
2011 - 2010
قد يكون الوصف األنسب لسوق "واراروت" في تشيانغ ماي ،الذي
تعود نشأته إلى القرن الّتاسع عشر ،هو "خارق" :فهو مرصوص
السلع،
باألكشاك والحوانيت التي تعرض صفوفًا ال
ّ
نهائية من ّ
الملونة بألوان زاهية والحلى
من الخضار ّ
والدجاج إلى األقمشة ّ
ّ
الدرجة نفسها
ان
ك
س
أصبح
ذاته،
الوقت
البالستيكية .في
السوق على ّ
ّ
ّ
اإلثنية .ترعرع
من الّتنوع من ناحية معتقداتهم ّ
ينية وهويّاتهم ّ
الد ّ
العائلي في وسط
الفّنان نافين راوانتيشاكل وعمل في مصنع األقمشة
ّ
ذلك الخليط الثّقافي المر ّكب .لالحتفال بمرور مائة عام على بداية
السوقّ ،
نظم مهرجان فنون أطلق عليه اسم "ماهاكاد" ،مستوحى
ّ
خصيصا لتالئم
السوق ،حيث شمل معروضات ُص ّممت ّ
من تاريخ ّ
الثنائية األبعاد
مكان العرض ،باإلضافة إلى بعض البرامج واألعمال
ّ
الحاليين؛ وجداريّة كبيرة وأحاديّة
السكان
ّ
ّ
كالصور الّت ّ
اريخية؛ صور ّ
شخص محلّ ّي .في إشارة إلى ّ
ٍ
الدولي
اللّون تستعرض 200
الطابع ّ
للسوق ،أُعطي ال ّزائرون خرائط للمكان ،ومناشير على هيئة "جوازات
ّ
سفر" ،يستطيعون ختمها في ّ
كل ّ
محطة فّنّية .بعد حصول ال ّزائر على
تقصتاريخ"ماهاكاد"ّ .
نظمالمهرجان
مجانية ّ
 10أختام،يحصلعلىمجلّة ّ
إستوديو نافين لإلنتاج ،الذي أقامه راوانتشياكل نفسه ،بالّتعاون
مع عدد من المجموعات الجماهيريّة ،واشتمل على ورشات عمل،
سياحية حول أماكن المشروع قام بها راوانتشياكل وطاولة
وجوالت
ّ
الفن المعاصر.
كانية مع أساليب ّ
الس ّ
حوار حول تفاعل المجموعة ّ
يشير اسم المهرجان إلى الّنص الهندي العتيق "ماهابهاراتا"  -شبكة
خصيات والحبكات التي تعكس العالقات المنسوجة
مر ّكبة من ّ
الش ّ
ّ
السوق.
المتجذرة في ّ

اليومية كموضوع ألعماله الفّنّية
يستخدم راوانتشياكل حقل األمور
ّ
كثيرا ما ينتج أعماله تحت راية إستوديو
وكمسرح لعرضها فيهً .
أسسها في العام 1994
التي
اإلنتاج
شركة
نافين لإلنتاج ،م.ض،.
ّ
ملوثة من إحدى القنوات في
والتي أطلقها مع مشروع تعبئة مياه ّ
تشيانغ ماي .في العام  ،1995أطلق مشروع "معرض نافين في
حولها إلى معرض فّني متنقّل.
سيارة أجرة ّ
بانكوك" ،وهو عبارة عن ّ

WIKILEAKS
Online
2007

In April 2010, a shocking video of an American
helicopter firing upon a group of Iraqi journalists
on the ground in Bagdad stunned mainstream
media and the diplomatic world, and inspired a
global debate about the relationship between news
outlets and the governments they report on. The
video, titled Collateral Murder, was released by
WikiLeaks, a whistle-blowing non-profit organization
that since its inception has aimed to shine light on
the operations of governments and corporations
around the world. Founded by former computer
hacker Julian Assange, as well as a group of
technologists, dissidents and activists, WikiLeaks
is guided by the premise that democracy works
best when citizens are aware of state and military
operations, and can hold governments accountable
to their actions.
Historically, large media groups consult with
government sources before releasing potentially
sensitive information, in order to leverage these
relationships for greater access to information.
WikiLeaks has challenged this process by eschewing
such negotiations and releasing classified memos,
diplomatic cables, videos, and other materials

directly to the public via its website. “Publishing
improves transparency, and this transparency
creates a better society for all people,” states
WikiLeaks’ mission. “Better scrutiny leads to
reduced corruption and stronger democracies in
all society’s institutions, including government,
corporations and other organizations. A healthy,
vibrant, and inquisitive journalistic media plays
a vital role in achieving these goals. We are part
of that media.” WikiLeaks’ critics, with the U.S.
government at the helm, have countered that the
organization’s practices have endangered military
and intelligence personnel as well as their civilian
sources.
WikiLeaks operates with a small all-volunteer
staff as well as a network of 800 to 1,000 experts
who advise on issues such as encryption, vetting
information, and programming. Its material is
housed on servers around the globe—outside of the
jurisdiction of any single institution or government.

و يكيليكس

عبر اإلنترنت
2007

السائدة
في شهر نيسان من عام  ،2010اندهشت وسائل اإلعالم ّ
أمريكية
مروحية
الدبلوماسي لمرأى شريط فيديو صادم يظهر
والعالم ّ
ّ
ّ
العراقيين على أرض بغداد،
ين
حفي
الص
من
مجموعة
على
ار
تطلق الّن
ّ
ّ ّ
عالميا حول العالقة بين وكاالت األنباء وبين
الشريط جداال
وأثار ّ
ًّ
الحكومات التي تنقل هذه األخيرة األخبار عنها .كانت "ويكيليكس"
 وهي ّالقانونية ،سعت
حكومية تبلغ عن القضايا غير
منظمة غير
ّ
ّ
والشركات
الضوء على أعمال الحكومات ّ
منذ نشأتها إلى تسليط ّ
حول العالم  -هي التي قامت بنشر الفيديو ،الذي عنوانه قتل غير
مباشر .جوليان أسانج ،قرصان حاسوب سابق ،بالّتعاون مع مجموعة
أسسوا
والمنشقّين والّناشطين ،هم الذين ّ
من رجال الّتكنولوجياُ ،
بأن أفضل
ويكيليكس التي تعمل استنا ًدا إلى المبدأ الذي يقضي ّ
الحكومية
للعمليات
ديمقراطية تكون عندما يكون المواطنون واعين
ّ
ّ
ّ
مسؤولية أعمالها.
حكوماتهم
تحميل
يستطيعوا
كي
ة،
ي
والعسكرّ
ّ
شركات اإلعالم الكبرى الحكومات قبل نشر
تاريخيا ،تستشير
ُ
ًّ
الرفع من مستوى
معلومات من الممكن أن تكون ّ
حساسة ،بغية ّ
إمكانية الوصول إلى
عالقاتها بهذه الحكومات ،ما يتيح لها
ّ
بتحدي هذه العملية ،وتجّنبت هذه
المعلومات .قامت "ويكيليكس" ّ
المفاوضات لتنشر على المأل ،وعبر موقعها اإللكتروني ،المذكرات،
سريّة جميعها.
والبرقيات
ّ
الدبلوماسية ،وأشرطة الفيديو ومواد أخرى ّ
فافية تخلق مجتمعا أفضل لجميع
والش
ة،
فافي
الش
ن
يحس
ّ
ّ
ّ
ّ
"الّنشر ّ
عملية تدقيق أفضل تؤ ّدي
تنص أهداف "ويكيليكس"ّ .
الّناس"ّ ،
"إن ّ
مؤسسات
جميع
في
ة
يمقراطي
الد
تعزيز
وإلى
الفساد
إلى تقليص
ّ
ّ
ّ
ّ
والشركات والمنظمات األخرى.
المجتمع ،ومن ضمنها الحكومةّ ،

والفضولية تلعب دورا
الص ّحّية ،والّنابضة بالحياة
ّ
إن وسائل اإلعالم ّ
ّ
مصيريًّا في تحقيق هذه األهداف .نحن جزء من وسائل اإلعالم
مقدمتهم حكومة
يدعي نقّاد "ويكيليكس" ،وفي ّ
هذه" .في المقابلّ ،
ّ
ّ
تعرض الطواقم العسكريّة
الواليات المّتحدةّ ،
أن ممارسات المنظمة ّ
المدنية لهذه
بالمصادر
كذلك
وتخاطر
للخطر،
االستخبارات
وطواقم
ّ
ّ
الطواقم.
المتطوعين ،إضافة
العاملون في "ويكيليكس" هم طاقم صغير من
ّ
يقدمون خبراتهم في مجال
تضم بين  800و 1000خبير ّ
إلى شبكة ّ
الّتشفير ،والّتدقيق في المعلومات والبرمجة .مواد "ويكيليكس"
مخزونة على مختلف الملقّمات (السيرفرات) حول العالم  -خارج
مؤسسة واحدة.
نطاق قضاء ّ
أي دولة أو ّ

MEIR TATI

Little Big Brother
2010-2012
(Partial installation of the project "Your
Son will Amount to Nothing")
The project "Your Son will Amount to
Nothing" took place in Jesse Cohen
neighborhood over a two-year period, in
collaboration with The Israeli Center for
Digital Art, and was exhibited as a solo
exhibition in November 2012. Throughout
the project, television cases (some of which
are featured in the current installation)
were scattered around the neighborhood,
simultaneously transmitting and receiving.
A chance encounter with Vered LevanonParante, a local artist who teaches children
in the neighborhood, formed the basis from
which emerged the dialogue between Meir
Tati and different artists, each recounting
the story of a journey: Levanon-Parante,
the granddaughter of painter Mordechai
Levanon, "wounds the canvas," as she
puts it, in order to humanize it so that it
will "carry my life's burdens;" Rosenberg's
artistic career evolved from her activity in
the neighborhood and involvement with
the neighborhood renewal project; while
Genadhi (Gdalia) Zimmel delineates a
fascinating journey, which starts in the city
of Lviv in the western Ukraine, continues
with the Lenin Award for outstanding
services rendered to the state, and ends
in Jesse Cohen.
The input-output cases are transported
from the public spaces of the neighborhood
to the artists' work areas, documenting
them over several weeks. At the end of the
process, Tati curated a solo exhibition of

each of the artists, held in a vacant store at
the commercial center, a space which The
Israeli Center for Digital Art rents for its
activity in the neighborhood. It is not the
first time that this store was transformed
into an exhibition venue, but it is the first
time that the artists featured in it are the
neighborhood's residents.
Participating artists:
Vered Levanon-Parante is a painter and
a painting instructor at the Holon Lazarus
Community Center. Her studio is located in
her mother's home, a few streets distance
from Jesse Cohen neighborhood. She is
the granddaughter of painter Mordechai
Levanon, whose paintings are still hanging
on the walls of the house, and serve as one
of Vered's first sources of inspiration. The
drawings, made in pencil and marker on
paper, expose rich imagery which draws on
the artist's own private world. The images
include family members – her son, husband
and sister, and the domestic environment
– the bedroom, living room etc. In the
drawings, the mundane world is interwoven
with dreamlike worlds – clouds and wings
in space, floating rooms and more. All of
these make Vered's drawings a rich and
fascinating space, in which every look will
uncover new details. Vered Levanon-Parante
graduated from The Avni Institute and
the Bat Yam Art Institute, and exhibited
in several venues in Israel including The
Tel Aviv Artists House, Israel Museum,
Jerusalem, Efrat Gallery, Holon Theater,
Light House Gallery, Ribak Museum.

Mimi Rosenberg is a painter, sculptor,
and member of Color in Nature artists
group. She taught painting at different
institutions and community centers for
many years, and served as a youth counselor
in art camps of the Jewish Agency. Was
honored as Woman of the Year of the city
of Holon, and received the international
Lions Award. One of the founding members
of The Painters and Sculptors Association.
Studied painting with the painters Zvi
Tadmor, Israel Hershberg, Yair Garbuz,
Gideon Ofrat. Her works were featured in
many exhibitions, and her sculptures are
on display throughout the city of Holon.
Genadhi (Gdalia) Zimmel graduated from
the Academy of Fine Arts in The Ukraine. In
addition to being a sculptor and an artist,
he is also an educator who taught dozens
of pupils in Jaffa and Holon. For Gdalia,
wood art is not only the act of sculpting
and carving, it is also the vehicle through
which children and youths can channel
their energies, and find a new interest
outside the bounds of the neighborhood.
To this day, Gdalia comes across former
pupils whom wood sculpting helped steer
away from negative circles, and guided
towards new avenues.
Acknowledgments: The Israeli Center for
Digital Art , Vered Levanon-Parante, Mimi
Rosenberg, Genadhi (Gdalia) Zimmel, Yair
Reshef, Dina Yakerson

مئير طاطي
أخ صغير كبير
2010 - 2012

أي شيء").
جزئية لمشروع "لن يطلع من طفلك ّ
(إنشائية ّ
ّ
حي جيسي كوهن
دارت أحداث مشروع "لن يطلع من طفلك ّ
أي شيء" في ّ
تقريبا ،وكان ذلك بالتعاون مع المركز اإلسرائيلي للفنون
على امتداد سنتين
ً
فردي في تشرين الثاني/نوفمبر  .2012خالل
الديجيتالية ،و ُعرض كمعرض
ّ
ّ
ِ
معروض
(بعضها
من
مختلفة
أنحاء
في
رت
ش
ن
المشروع،
الحي صناديق تلفزيون ُ
ٌ
ُ
ّ
وتسجل بشكل بشكل
هنا في هذه
الفنية) ،وقد كانت هذه الصناديق ّ
تبث ّ
اإلنشائية ّ
ّ
الجماهيري مع فيرد
متزامن .لقد كان من شأن لقاء جرى بالصدفة في المركز
ّ
الحي وتعلّم األطفال ،أن
لفنون فرنطا ،وهي فّنانة
ّ
محلية تنشط على مستوى ّ
تطور بين مئير طاطي وبين فنانين مختلفين ،يكشف ّ
كل واحد
يكون قاعدة لحوار ّ
"تشق
الرسام مردخاي لفنون،
ّ
منهم خالله ّ
قصة من مسيرته :لفنون فرنطا ،حفيدة ّ
إنسانيا بحيث "يكون قاد ًرا على نقل مسيرة
لتجعله
تعبيرها،
حد
القماش" ،على
ّ
ًّ
الحي
حياتي"؛ الحياة
المهنية ّ
ّ
الفنية لروزنبرغ بدأت من خالل النشاط في داخل ّ
ومساهمتها في مشروع ترميم األحياء؛ في حين يرسم تسيمل رحلة عمر مثيرة،
الغربية ،مرو ًرا بنيل وسام لينين على الخدمة
تبدأ في مدينة الفوف في أوكراينا
ّ
حي جيسي كوهن.
ّ
االستثنائية للدولة ،وتنتهي في ّ
الحي إلى أماكن
يتم نقل صناديق
ّ
ّ
التسجيل-البث من المواقع العا ّمة في أنحاء ّ
عمل الفّنانين ،وتوثّقهم على امتداد أسابيع طويلة .في نهاية العملية ،جمع طاطي
ّ
التجاري – وهو
معرضا فرديًّا في حانوت خالية في المركز
لكل واحد من الفنانين
ً
ّ
ٍ
خاص من أجل النشاطات التي يقوم بها مركز الفنون
تم استئجاره
بشكل ّ
مكان ّ
يتم فيها تحويل الحانوت إلى فضاء
ّ
مرة ّ
الحي .هذه ليست أ ّول ّ
الديجيتالية في ّ
ّ
الحي.
ان
ك
س
من
هم
فيها
األعمال
عارضو
يكون
التي
األولى
ة
المر
ها
ن
أ
إال
عرض،
ّ
ّ
ّ
الفّنانون المشاركون:
الجماهيري الزروس
رسامة ومعلّمة رسم في المركز
هي
فيرد
فيرد لفنون فرنطا
ّ
ّ
الخاص بها موجود في بيت والدتها ،على بُعد بضع شوارع من
حولون .األستوديو
ّ
الرسام مردخاي لفنون الذي ال تزال رسومه
حفيدة
هي
فيرد
كوهن.
حي جيسي
ّ
ّ
ّ
معلّقة في أنحاء البيت وهي تشكل أحد مصادر اإللهام األولى ألعمال فيرد.

تصويري
عالم
ّ
الرسومات المرسومة بقلم رصاص وبالتوش على ورق تكشف عن ٍ
الشخصي .من بينهم أبناء العائلة  -ابنها ،زوجها
مستمد من عالم الفنانة
غني
ّ
ّ
ّ
اليومي مع
العالم
يتمازج
شابه.
وما
الصالون
النوم،
غرفة
–
المنزلي
المحيط
وأختها،
ّ
ّ
تحول هذه
عوالم حالمة :غيوم وأجنحة ترفرف في الفضاء ،غرف تحلّق وما شابهّ .
غني ومثير تكشف ّ
إضافي
كل نظرة فيه عن جز ٍء
كلّها رسومات فيرد إلى ّ
ّ
حيز ّ
خريجة معهد أفني للفنون بات يام ،وقد عرضت أعمالها
منه .فيرد لفنون هي ّ
في نخبة من فضاءات العرض في البالد ،منها :بيت الفنانين تل أبيب ،متحف
إسرائيل ،جاليري إفرات ،مسرح حولون ،جاليري مجدالور ،متحف بيت ريفك.
نحاتة وعضوة في مجموعة "لون في
رسامة ّ
ميمي روزنبرغ ميمي روزنبرغ هي ّ
در ِ
مؤسسات ومراكز جماهيريّة مختلفة.
في
ست الرسم سنوات طويلة
الطبيعة"َّ ،
ّ
الصهيونية .اختيرت
مخيمات الفنون كمبعوثة من قبل الوكالة
ّ
أرشدت الشبيبة في ّ
مؤسسات ّ
منظمة
من
وهي
،
الدولي
الالينز
وسام
ونالت
حولون
كامرأة السنة في
ّ
ّ
ّ
ّ
الرسم لدى المعلمين التالين :تسفي تدمور ،يسرائيل
الرسامين ّ
ّ
والنحاتين ،تعلمت ّ
هيرشبرغ ،يئير غاربوز وجدعون عفرات .عرضت أعمالها في معارض كثيرة
وتماثيلها منصوبة في أنحاء مدينة حولون.
خريج أكاديمية الفنون الجميلة في أوكراينا.
غنادي (غداليا) تسيمل غداليا هو ّ
مرب تتلمذ على يديه عشرات الطالب في
إضافة إلى كونه ّ
ورساما ،فهو ٍّ
نحاتا ّ
مجرد نحت أو حفر،
فن الخشب بالنسبة إلى غداليا ّ
يافا وحولونّ .
يتعدى كونه ّ
يحرروا طاقاتهم
أن
بمساعدتها
والشبيبة
الطالب
يستطيع
وسيلة
ليش ّكل أيضا
ّ
الحي .ال يزال غداليا حتى اليوم يلتقي
ويعثروا على مجال اهتمام خارج دائرة ّ
بطالبه سابقًا والذين أخرجهم حفر الخشب من دوائر سلبية وساعدهم على خوض
مسا ٍر في حياتهم.
الديجيتالية ،فيرد لفنون فرنطا ،ميمي
شكر :نشكر المركز اإلسرائيلي للفنون
ّ
روزنبرغ ،غداليا تسيمل ،يئير ريشف ،دينا يكرسون.

SYRIAN PEOPLE KNOW THEIR WAY
2012

On August 2012 members of the art-activist group
Alshaab alsori aref tarekh ("Syrian people know
their way") were awarded the Golden Nica in the
Austrian Prix Ars Electronica’s Digital Communities
category for their use of the Internet and social
media as a vehicle for disseminating posters calling
for liberation from the shackles of oppression in
their country.
The exhibition "Syrian People Know their Way",
first held at the Research Gallery of the Master's
Program in Integrated Design at HIT (Holon Institute
of Technology) on February - March 2013, features
posters designed by the group, conveying the
devastating tragedy of the Syrian people whose
country is the arena of a bloody civil war. The
exhibition offered a look at the political situation in
Syria during the first months of the struggle outside
the prism of hegemonic values of the Western
world, and through the voices of the protestors
themselves. These posters reflect a polyphonic
discourse that was silenced, in which the social
and political framework in Syria disintegrates and
returns to its pre-state condition. They expose
the ideological struggles of the Syrian opposition

movements, and demonstrate how their employment
of means of digital distribution produces a new
type of propaganda, one that has no cohesive and
focused message, but rather fluid and ambiguous
messages. More than the exhibition aims to shed
light on the events in Syria, it takes an ironic stand
towards our blind spot in relation to these events.
The exhibition was curated by Dr. Yael Eilat John
- Essen
The exhibition was accompanied by a catalogue,
published in collaboration with Moshe Dayan
Center for Middle Eastern and African Studies,
Tel Aviv University and edited by Dr. Dror K. Levi,
academic director of the gallery and Head of the
Master's Program, and Yael Eylat Van-Essen, the
exhibition curator. It features articles that examine
the posters in the various contexts of iconography,
culture, politics, and propaganda; the mechanisms
of their production and dissemination; and the place
of calligraphy in Islam, in which like in Judaism "the
written word is the message." Contributors: Dr.
Dror K. Levi, Professor Eyal Zisser , Dr. Yael Eylat
Van-Essen, Dr. Nir Boms , Dr. Yehudit Shaflan, and
Dr. Alon Fragman .

السوري عارف طريقه"
"الشعب
ّ
2012

في آب  2012فاز أعضاء مجموعة الفنانين الناشطين "الشعب
الديجيتالية"
السوري عارف طريقه" بجائزة ضمن فئة "المجتمعات
ّ
النمساوي ،وذلك على توظيفهم
في "مهرجان أرس إلكترونيكا"
ّ
االجتماعي كأداة لنشر بيانات تدعو إلى
اإلنترنت وشبكات التواصل
ّ
التحرر من قيود القمع في بالدهم.
ّ
السوري عارف طريقه" ،الذي ُعرِض أل ّول
معرض البيانات "الشعب
ّ
المد َمج في ( HITالمعهد
مرة في الجاليري
البحثي لبرنامج التصميم ُ
ّ
ّ
يقدم البيانات التي
التكنولوجي في حولون) في شباط-آذار ّ ،2013
ّ
صممتها المجموعة ،والتي تنعكس من خاللها المأساة الرهيبة التي
ّ
أهلية
يعاني منها الشعب
ّ
السوري ،الذي تجري في بالده حرب ّ
ّ
تقصي الواقع
ملطخة بالدماء .يطرح المعرض أمام ر ّواده فكرة ّ
السياسي في سوريّة ،كما كان عليه في شهور الصراع األولى ،وذلك
ّ
الغربية المهيمنة ،وإنما من خالل أصوات
القيم
إطار
ضمن
ليس
ّ
قادة االحتجاج أنفسهم .ينعكس من خالل هذه البيانات حوار
والسياسي
االجتماعي
تم إسكاته ،يتف ّكك فيه اإلطار
ّ
متعدد األصوات ّ
ّ
ّ
في سوريّة إلى مركباته ليعود إلى الوضع الذي كان عليه ما قبل
الدولة .وتكشف هذه البيانات الصراعات األيديولوجية التي تخوضها
التمرد السوريّة ،وتظهر كيف يمثّل التوظيف الذي تقوم به
حركات ّ
جديدا من الدعاية
الديجيتالية نوعا
النشر
لوسائل
الحركات
هذه
ً
ّ
والمحددة ،ليكون عبارًة عن رسائل منسابة
يخلو من الرسالة الواحدة
ّ
ليوضح
إن هذا المعرض وقبل أن يأتي ّ
وعديدة المعاني والمغازيّ .
ما يحدث في سوريّة ،فإنّه يلقي نظرة ساخرة على البقعة العمياء
خاصتنا في ّ
كل ما يتعلّق بما يجري هناك.
ّ
أمينة المعرض :د .ياعيل إيالت فان-آسن

رافق هذا المعرض كتالوغ ،صدر بالتعاون مع مركز موشيه ديّان
لدراسات الشرق األوسط وأفريقيا في جامعة تل أبيب ،وهو من
األكاديمي للجاليري ورئيس برنامج
تحرير د .درور ق .ليفي ،المدير
ّ
اللقب الثاني وأمينة المعرض .ويحتوي هذا الكتالوغ على مقاالت
السياسية
والثقافية،
األيقونية
تتناول بالبحث هذه البيانات في سياقاتها
ّ
ّ
ّ
ّ
والدعائية؛ منظومات اإلنتاج والتوزيع الخاصة بها؛ ومكانة الخط في
ّ
اإلسالم الذي يكون فيه ،كما في اليهوديّة" ،الحرف المكتوب هو
المغزى" .شارك في الكتالوغ :د .درور ق .ليفي ،بروفيسور إيال
زيسر ،د .ياعيل إيالت فان-آسن ،د .نير بومس ،د .يهوديت
شابالن ود .ألون برجمان.

AI WEIWEI

Fairytale: 1,001 Chinese Visitors
2007

For his contribution to Documenta 12 in Kassel,
Germany, artist Ai Weiwei brought to town 1,001
residents of China during the well-known art fair.
With $4.14 million from funding sources such as
Documenta’s sponsors, three Swiss foundations,
as well as the German Ministry of Foreign Affairs,
Ai arranged all aspects of travel. He paid for airfare,
processed visa applications, refurbished an old
textile mill into a temporary hostel, transported
Chinese chefs to cook meals, designed travel items
such as clothing and luggage, and organized tours
of Kassel’s landmarks. He also installed 1,001 empty
antique chairs throughout the exhibition pavilion
to represent the Chinese participants’ presence
in Kassel. His visitors acted as both tourists and
subjects of his art—viewers of a foreign culture, as
well as signs of another.
Within three days of advertising the free trip on his
blog, Ai received 3,000 applications. He privileged
those with limited resources or travel restrictions;
for example, women from a farming village, who
lacked proper identity cards, were able to obtain
government-issued travel documents for the first
time. Other participants included laid-off workers,

police officers, children, street vendors, students,
farmers, and artists. They arrived en masse, in
groups of 200. However, Ai solicited their individual
voices through filmed interviews with each traveler,
and also a lengthy questionnaire—99 questions—
that focused on personal histories, desires, and
fantasies.
Kassel is best known as home to the Brothers
Grimm, famed collectors of fables from the region.
Ai named his project Fairytale in reference to their
tales, and as a nod to the spirit of the trip, which
likely felt mythical to many of the tourists, who had
perhaps never before dreamed of leaving China.

آي ويوي

قصة خرافيّة 1,001 :زائر صيني
ّ
2007

كانت مساهمة الفّنان آي ويوي في مشروع دوكومينتا  12المنعقد
صيني خالل
األلمانية هي إحضار  1,001مواطن
في مدينة كاسل
ّ
ّ
الشهير .بمساعدة  4.14مليون دوالر حصل عليها من
معرض الفنون ّ
الراعين لمشروع دوكومينتا ،إضافة إلى ثالثة
مصادرة تمويل مثل ّ
األلمانية ،قام آي بترتيب
ة
الخارجي
وزارة
ودعم
صناديق سويسريّة
ّ
ّ
السفر ،وعالج قضايا تأشيرات
السفر .دفع لقاء تذاكر ّ
جميع أمور ّ
الدخول ،وقام بترميم مصنع نسيج قديم لتحويله إلى نزل مؤقّت،
ّ
ّ
السفر كالمالبس
صينيين لطهي الطعامّ ،
وأحضر طهاة ّ
وصمم أغراض ّ
والحقائب ّ
سياحية إلى معالم مدينة كاسل .إضافة إلى
جوالت
ونظم
ّ
ذلك ،قام آي بوضع  1,001مقعد قديم في أنحاء المعرض ،لإلشارة
تصرف ز ّواره كسائحين
إلى حضور المشاركين ّ
الص ّ
ينيين في كاسلّ .
وكمركز عمله الفّني في الوقت نفسه  -يشاهدون حضارة غريبة،
ويجسدون حضارة أخرى.
ّ
المجانية على صفحة مد ّونته،
الرحلة
ّ
بعد ثالثة أيّام من اإلعالن عن ّ
تلقّى آي  3,000طلب .من بينهم أعطى األولويّة لذوي الموارد
السفر؛ على سبيل المثال ،النساء من قرى
المحدودة أو تقييدات ّ
مرة على أوراق سفر من
ّ
زراعية دون أوراق سفر حصلن وأل ّول ّ
تمت
ال
عم
هناك
كان
اآلخرين،
المشاركين
ضمن
من
الحكومة.
ّ
ّ
الشوارع ،وطالب،
إقالتهم ،ورجال شرطة ،وأطفال ،وباعة في ّ
ّ
مرة .مع
كل
شخص
ومزارعون وفّنانون .وصلوا على دفعات200 ،
ّ
خصية من خالل مقابالت
ذلك ،طلب آي الحصول على أصواتهم ّ
الش ّ
مصورة عقدها مع ّ
مطولة -
استمارة
لهم
م
قد
كل مسافر ،وكذلك
ّ
ّ
ّ
خصية ،ورغباتهم ونزواتهم.
فيها  99سؤاال  -حول قصصهم ّ
الش ّ

مدينة كاسل شهيرة لكونها مأوى األخوين غريم ،اللذين كانا
خرافية في المنطقة .أطلق آي على مشروعه اسم
قصصا
يجمعان ً
ّ
خرافية،إشارة منه إلى حكايات األخوين غريم ،وإلى روح
قصة
ّ
ّ
السائحين بأنّها أسطوريّة ،إذ لم يحلموا
الرحلة ،التي شعر الكثير من ّ
ّ
الصين.
بمغادرة
قط
ّ

WOMEN ON WAVES
Multiple locations
2001

Women on Waves rocked the boat well before setting
sail in 2001. Lead by physician Rebecca Gomperts,
this women’s healthcare advocacy group aimed to
provide abortion services in countries where the
procedure is illegal. They built a seafaring abortion
clinic registered in The Netherlands, anchored it
12 miles away from harbors in international waters,
where they could operate under Dutch law, and
attempted to safely bring women on board. Yet,
media buzz resulted in strong resistance—such as
military intervention as they approached Portugal,
and pelts from fake blood and eggs in Poland. No
surgical abortions were performed at sea, and only
fifty women received abortions of any kind on the
vessel. “But the boat created a lot of controversy,
which has always been important to the campaign,”
says Kinja Manders, project manager for Women
on Waves. “Our goal has always been to stir public
debate, and to send the message that abortion
is not simply a public health issue—it’s a social
justice issue.”

The small team, a mix of healthcare specialists
and activists, provided contraceptives, pregnancy
testing, information about STDs, and prescribed
the abortion pill (RU-486) aboard until 2008. While
the sea voyages have ended, Women on Waves has
exhibited the boat in international exhibitions, in
homage to the organization’s roots in the arts:
Early funding was provided by the Mondriaan
Foundation, and Gomperts earned a degree in
art before attending med school. “We’ve always
been interested in the link between activism
and art,” Manders says. “And in finding creative
and conceptual solutions that are on the edge.”
The organization now exists online and educates
women on safe, self-induced abortions, a medically
uncontroversial, but politically charged practice;
how to obtain abortion pills; and where to seek
accurate information and counseling before and
after an abortion. The website receives two million
hits a year.

نساء على األمواج
عدة مواقع
ّ
2001

ضجة كبيرة حّتى قبل أن
أثارت مجموعة "نساء على األمواج" ّ
تنطلق في العام  .2001هذه المجموعة التي تع ّزز ،وتدافع عن،
حية للنساء ،بقيادة ّ
الطبيبة ربيكا غومبيرتس ،تهدف
الخدمات ّ
الص ّ
الدول التي تعتبر فيها هذه
إلى تقديم خدمات اإلجهاض في ّ
مسجلة
قانونية .بنت المجموعة عيادة إجهاض بحريّةّ ،
العمليات غير ّ
ّ
ً
في هولندا .ترسو العيادة على بعد  12ميال عن الموانئ ،في المياه
ولية ،حيث يمكنها أن تعمل بموجب القانون الهولندي ،وحاولت
ّ
الد ّ
اإلعالمية أ ّدت
الضجة
لكن ّ
أن تُحضر الّنساء على متنها بسالمةّ .
ّ
دخل العسكري عند اقتراب العيادة
إلى مقاومة حا ّدة  -مثل الّت ّ
أي
من البرتغال ،والرشق ّ
بالدم المز ّور والبيض في بولندا .لم تجر ّ
جراحية في عرض البحر ،وتلقّت  15امرأة فقط
عمليات إجهاض
ّ
السفينة خلقت الكثير من
خدمات إجهاض على متن المركبّ .
"لكن ّ
مهما للحملة" ،تقول كينجا ماندرز ،مديرة
الجدل ،ولطالما كان ذلك ًّ
دائما إثارة الجدل
مشروع "نساء على األمواج"" .لقد كان هدفنا ً
تخص
مسألة
فقط
أن اإلجهاض ليس
العام ،وإرسال رسالة مفادها ّ
ّ
اجتماعية".
قضية عدالة
ّ
ّ
الصحة العا ّمة ،بل ّ
ً
ّ
ختصين في تقديم
الصغير ،الذي شمل
الم ّ
الطاقم ّ
خليطا من ُ
الرعاية ّ
قدم وسائل لمنع الحمل ،وفحوصات
بية والّناشطينّ ،
الط ّ
ّ
جنسيا ،كما وصف دواء
حمل ،ومعلومات حول األمراض المنقولة
ًّ
السفينة حّتى عام  .2008وبينما
اإلجهاض ( )RU-487على متن ّ
السفينة في
الرحالت البحريّة ،عرضت "نساء على األمواج" ّ
انتهت ّ
تكريما للجذور الفّنّية للمشروع :حصل
ة،
ولي
الد
المعارض
عدد من
ّ
ً
ّ
أن
المشروع على تمويله األ ّولي من صندوق موندريان ،عدا عن ّ
غومبيرتس حصلت على شهادة في الفنون قبل الّتوجه إلى كلّّية

ّ
والفن يعنينا دو ًما"،
الرابط الذي يجمع ما بين الّنشاط ّ
الطب" .كان ّ
وافتراضية تسير
تقول ماندرز" ،إضافة إلى إيجاد حلول خالقة
ّ
ّ
المنظمة موجودة اليوم على شبكة اإلنترنت،
بمحاذاة األطراف".
ّ
السليم ،وهو ممارسة
حيث تثقّف الّنساء بخصوص اإلجهاض الذاتي ّ
سياسيا؛ وبخصوص
طبّية ،رغم أنّها مشحونة
ًّ
ال غبار عليها ،من ناحية ّ
الحصول على حبوب اإلجهاض؛ واألماكن التي يمكن فيها الحصول
على معلومات دقيقة وعلى استشارة قبل اإلجهاض وبعده .يتلقّى
الموقع اإللكتروني مليوني زيارة سنويًّا.

PETER WATKINS

La Commune (Paris, 1871)
1999

La Commune (Paris, 1871) is a 375-minute docudrama
reconstructing the events of the Paris Commune
in its 1871 struggle against the Versaillais French
forces. The filming took place in an abandoned
factory on the outskirts of Paris that was outfitted
to resemble the 11th Arrondissement, one of the
poorest working-class districts at the time of the
Commune’s suppression and the scene of some
of the conflict's bloodiest fighting.
The cast included 220 people from Paris and
the provinces, most of them lacking prior acting
experience. People with conservative political
views were deliberately recruited to act in roles
opposed to the Commune. The cast members were
encouraged to do their own research into the historical
events, as well as to improvise and to discuss the
events during the filming process. Even after the
shooting was over, the cast’s involvement with its
ideas continued in different ways; for example, a
weekend of public talks organized by one of the
actors, featuring presentations and debates on
the Paris Commune.

The film challenges existing notions of documentary
film, as well as the notions of “neutrality” and
“objectivity” so beloved by the mass media today.
The film is not intended as an apologia on behalf
of the Paris Commune. But at the same time, it
attempts to show that the Paris Commune, for
all its human frailty, its internal conflicts and its
blundering, was an event of major importance,
not least because of the way in which its leading
reformers tried to work with social process, by a
direct involvement with the community and its needs.
For Watkins, to make a film is to question his own
work as a filmmaker. La Commune represents an
uncompromising challenge to modern media and
a penetrating critique.

بيتر واتكينس

ال كومون (باريس)1871 ،
1999
مؤسسة
ال كومون (باريس)1871 ،هو دوكودراما ،أي فيلم أحداثه ّ
واقعية ،بطول  375دقيقة ،تعيد بناء أحداث كفاح عا ّمة
على أحداث ّ
الفرنسية .جرى تصوير
فرساي
قوى
ضد
1871
باريس في العام
ّ
ّ
تم تجهيزه ليشبه
الفيلم في مصنع مهجور في ضواحي باريس ،حيث ّ
العمال في زمن كبت
الدائرة
ّ
الباريسية الـ  ،11وهو أحد أفقر أحياء ّ
ّ
الصراع.
"الكومون" ،وموقع القتاالت األكثر ضراوًة خالل ّ
شخصا من باريس وضواحيها ،وكانوا في
ضم طاقم الممثلّين 220
ً
ّ
تم تجنيد أشخاص ذوي
مثيل.
ت
ال
في
سابقة
خبرة
أي
دون
غالبهم
ّ
ّ
ّ
خصيصا ليلعبوا أدوار المناهضين للـ"كومون".
آراء
سياسية محافظة ّ
ّ
تم تشجيع طاقم الممثّلين على
ّ
اريخية ،وعلى
القيام بأبحاثهم
ّ
الخاصة حول تلك األحداث الّت ّ
عملية الّتصوير .حّتى بعد نهاية
االرتجال ومناقشة األحداث خالل ّ
بعدة
الّتصوير،
استمر تفاعل طاقم الممثلّين مع أفكار الفيلم ،وذلك ّ
ّ
طرائق؛ على سبيل المثال ،قام أحد الممثّلين بتنظيم نهاية أسبوع من
الباريسي.
الّندوات العا ّمة ،تخلّلها عروض ونقاشات حول "الكومون"
ّ

الوثائقية ،كما
يتحدى الفيلم األفكار القائمة حول صناعة األفالم
ّ
ّ
تكن لها وسائل اإلعالم
يتحدى مفاهيم "الحياد"
ّ
و"الموضوعية" التي ّ
ّ
خاصة في أيّامنا .ليس الهدف من الفيلم هو
ة
محب
ة
ي
الجماهير
ّ
ّ
ّ
االعتذار نيابة عن "الكومون" الباريسي .لكّنه ،وفي الوقت ذاته ،يحاول
أن "الكومون" الباريسيّ ،
الهشة وصراعاته
بكل
إنسانيته ّ
أن يظهر ّ
ّ
ّ
خاصة بسبب الطريقة التي حاول
ّ
اخلية وهفواته ،كان حدثًا مركزيًّاّ ،
الد ّ
المجتمعية من خالل
يرورة
الس
مع
عامل
ت
ال
ين
اإلصالحي
قادة
فيها
ّ
ّ
ّ
ّ
فإن
ّ
التدخل المباشر في المجتمع وفي احتياجاته .بالّنسبة لواتكينسّ ،
الخاصة كصانع أفالم .فيلم
بأعماله
تشكيك
بمثابة
هو
ما
فيلم
إنتاج
ّ
تحد عنيد لوسائل اإلعالم الحديثة مصحوب بنقد
"ال كومون" هو ٍّ
عميق.

PASE USTED

Mexico City, Mexico
2008

In 2010, Mexico celebrated the bicentennial of its
independence movement, fostering a range of events
and activities intended to, according the country’s
bicentennial homepage, “revive the values and
ideals that shaped the nation.” In anticipation of
the bicentennial events, nine young people, from
a range of disciplines, committed to the sharing of
ideas and creation of an open community founded
Pase Usted in 2008.
The Mexico City-based nonprofit group promotes
civic change and development through conferences
that emphasize open dialogue and community
building. Bringing together experts in various
fields—civic engineering, architecture, art, city
planning, design—the platform is unified by a shared
agenda to address the most pressing needs facing
the city. While community outreach is essential to
each project, Pase Usted often enlists specialists to
offer solutions where other options fail. While their
activities vary—ranging from workshops to salons
to exhibitions to public interventions—Pase Usted
operates as an open source network, providing
individuals with the technological tools needed
to promote their ideas.

On April 23, 2011, Pase Usted, represented by Jorge
Munguia, participated in a “Conversation on Useful
Art,” in Corona, Queens, hosted by Cuban artist
Tania Bruguera at the headquarters of her project,
Immigrant Movement International. The event,
which also included artists Rick Lowe, Mel Chin,
and Not An Alternative, asked participants to share
their work in the field of so-called “Useful Art.”
Pase Usted presented their work in Mexico City,
focusing on the project “Genera,” for which they
made a “call for entries” to anyone with ideas on
how to better the quality of life in Mexico City. The
ten-week program gives funding to ten selected
projects as a way of giving individual people the
resources to actualize their ideas.

تقد م حضرتك
ّ

مدينة المكسيك ،المكسيك
2008

في العام  ،2010احتفلت المكسيك بمرور قرنين على حركة
االستقالل ،وبرمجت عد ًدا من الّنشاطات والفعاليات التي تهدف،
صممت
بحسب موقع االحتفاالت اإللكتروني ،إلى "إحياء القيم التي ّ
الشباب،
تمهيدا لألحداث
الوطن".
االحتفالية ،قام تسعة أشخاص من ّ
ً
ّ
وجهات ،بتبادل األفكار وببناء مجتمع مفتوح ،ثم قاموا
من مختلف الّت ّ
"تقدم حضرتك" في العام .2008
بتأسيس مجموعة ّ
بحية التي تعمل في مدينة المكسيك تع ّزز
الر ّ
هذه المجموعة غير ّ
الّتغيير والّتطور من خالل مؤتمرات تر ّكز على الحوار المفتوح
والبناء المجتمعي .دعت المجموعة خبراء من مختلف المجاالت
ّ
ومخططي المدن
 المهندسين ،والمهندسين المعماريّين ،والفّنانين،صممين المعماريّين  -تجمعهم أجندة مشتركة كي يواجهوا أكثر
ُ
والم ّ
كانية
الس
المجموعة
مع
عاون
ت
ال
أن
مع
المدينة.
في
ا
إلحاح
الحاجات
ّ
ّ
ً
ّ ّ
أساسي في ّ
كثيرا ما كانت
هو أمر
كل مشروعّ ،
فإن ّ
"تقدم حضرتك" ً
ّ
تجّند الخبراء كي يطرحوا حلوال عندما تفشل الخيارات األخرى .وفي
متعددة  -حيث تجمع ما بين الورشات،
حين ّ
أن نشاطات المشروع ّ
"تقدم حضرتك"
والمداخالت
والمعارض
الونات،
والص
العلنية ّ -
فإن ّ
ّ
ّ
كنولوجية
أيضا كشبكة مفتوحة ،ويز ّود األفراد باألدوات الّت
يعمل ً
ّ
الالزمة لتقديم األفكار.

"تقدم
في  23نيسان  ،2011قام خورخيه مونغيا ،مندوب عن ّ
المفيد" ،في
حضرتك" ،بالمشاركة في "محادثات حول ّ
الفن ُ
مقر
في
بروغيرا
الكوبية تانيا
كورونا ،كوينز ،والتي استضافتها الفّنانة
ّ
ّ
ضم
مشروعها ،حركة المهاجرين ّ
الد ّ
ولية .في هذا الحدث ،الذي ّ
فّنانين مثل ريرك لوِ ،مل تشين ،ومجموعة "ليس بديال"ُ ،طلب من
"الفن المفيد".
سمى ّ
المشاركين أن يعرضوا أعمالهم في المجال ُ
الم ّ
تم الّتركيز
حيث
المكسيك،
"تقدم حضرتك" عمله في مدينة
عرض ّ
ّ
أي أفكار حول
على مشروع "خينيرا" ،الذي نادوا من خالله بإرسال ّ
قدم البرنامج الذي
كيفية تحسين جودة الحياة في مدينة المكسيك .يُ ّ
ّ
مدته  10أسابيع الّتمويل لمشاريع مختارة ،كي يستطيع األفراد،
ّ
بمساعدة الموارد ،تحقيق أفكارهم.

SARAI AND ANKUR

Cybermohalla Ensemble
2011

Cybermohalla Ensemble is a collective of practitioners
and writers that emerged from the project called
Cybermohalla, a network of dispersed labs for
experimentation and exploration among young
people in different neighborhoods of Delhi.
Cybermohalla was launched in 2001 by two Delhibased think tanks, Ankur: Society for Alternatives
in Education and Sarai-CSDS. Over the years,
the collective has produced a very wide range
of materials, practices, works and structures.
Their work has circulated and been shown in
online journals, radio broadcasts, publications,
neighborhood gatherings, contemporary and new
media art exhibitions. Their significant publication
includes Bahurupiya Shehr and Trickster City.
Their latest publication, in collaboration with
Frankfurt-based architects Nikolaus Hirsch and
Michel Muller, a consolidation of the conversations,
designs and efforts from over the last few years to
carve out a language and a practice for imagining
and animating structures of cultural spaces in
contemporary cities was published in 2011.

Cybermohalla Ensemble use
verse to describe their project:
“To Stand Before
Change”
At times lava, at times water, at times petrol: it melts, it courses, it burns.
A shadow we chase because of our sense of connectedness.
A cunning battle with the measure of things.
A collision of forms of life.
Movement without a fixed shore.
That which does not bend according to you.
It becomes your own, but you cannot own it.
That which relentlessly takes on different masks.

ساراي وأنكور
طاقم سايبرموهاال
2011

طاقم سايبرموهاال هو ائتالف ألصحاب المهن والكتاب انبثق
عن مشروع باسم "سايبرموهاال" ،وهي شبكة من المختبرات
الشبيبة
المو ّزعة التي تستخدم للّتجارب ولالستكشاف من قبل ّ
في مختلف حارات المدينة .أُطلق مشروع "سايبرموهاال" في العام
جمعية البدائل في
 ،2001كتعاون بين مجموعتي تفكير ،أنكور:
ّ
السنين ،أنتج االئتالف
مر ّ
الّتربية والّتعليم وساراي  .CSDS -على ّ
تم
واألبنية.
واألعمال
والممارسات،
متنوعة من المواد،
مجموعة ّ
ّ
اإللكترونية ،وإذاعات
تناقل أعمال االئتالف وعرضها في المجالت
ّ
الراديو ،والمنشورات ،واجتماعات األحياء ومعارض الفنون المعاصرة
ّ
نخص ّ
بالذكر "باهوروبيا شيهر"
المهمة ّ
والحديثة .من ضمن المناشير ّ
و"تريكستر سيتي" .أ ّما المنشور القادم الذي سوف ينشر خالل هذه
المصممين المعماريّين المقيمين في فرانكفورت،
السنة ،بالّتعاون مع
ّ
ّ
نيكوالوس هيرش وميشل مولر ،فهو عبارة عن تدعيم للمحادثات،
السنوات األخيرة ،بهدف نحت
والّتصاميم والجهود التي بذلت خالل ّ
لتخيل مباني المساحات الثّقافية وتنشيطها في المدن
لغة وممارسة ُّ
المعاصرة .يستعين طاقم سايبرموهاال قصيدة لوصف المشروع:

"أن تقف أمام
الّتغيير"
بركانية حينا ،وحيًنا مياه ،وأحيانًا نفط :يذوب ،يتدفّق ،يحرق.
حمم
ّ
نطارد ظ ً
ال بسبب شعورنا بالّترابط.
معركة حذقة ضد قياس األمور.
تضارب بين أشكال الحياة.
حدد.
حركة دون شاطئ ُم ّ
ذاك الذي ال يلين استجاب ًة لك.
ذاك الذي يصبح لك ،لكّنك ال تملكه
ذاك الذي يرتدي دون هوادة أقنعة مختلفة.

JEANNE VAN HEESWIJK
Valley Vibes
1998

“If you really want to contribute to changes in social
structures, you need time.” Jeanne van Heeswijk
took this ethos to heart in Valley Vibes, her effort
to gather the voices of East London’s residents,
who in 1998 began witnessing gentrification—or
the replacement of local culture for corporate
business—in their neighborhood. As part of the
project, van Heeswijk, along with curator Amy Plant,
built a “Vibe Detector,” a simple aluminum storage
container on wheels that functions as a mobile
karaoke machine, radio station, and recording
studio, equipped with a professional sound kit
and DAT recorder.
At the project’s launch, van Heeswijk enlisted
members of the architecture and urban-planning
research group CHORA to occupy sidewalks
(à la street food vendors) and ask residents to use
the available equipment to record their stories,
music, performances, or any other signifier of local
culture that countered the regeneration taking
place in the neighborhood. The Vibe Detector

traveled to private parties, the local hairdresser’s
salon, shops, nightclubs, poetry readings, school
events, municipal meetings, and festivals—wherever
residents would gather to discuss issues important
to them. CHORA still operates the Vibe Detector by
offering the equipment for use free of charge, as
well as technical assistance and marketing advice.
Van Heeswijk is the 2011 recipient of the Leonore
Annenberg Prize for Art and Social Change. Since
1993, she has created public art that mediates
relationships among neighborhood residents by
initiating different modes of communication around
pressing issues. For one of her first projects, she
organized a joint exhibition between Amsterdam’s
Buers van Berlage art museum and the Red Cross
that addressed notions of human dignity in an age
of violence. In 2008, she revitalized the Afrikaander
market in South Rotterdam by bringing artists,
vendors, and consumers together to rebuild stalls,
rethink the selection of wares for sale, and create a
new economy within this struggling neighborhood.

جين فان هيسويك

أجواء الوادي
1998

االجتماعية ،فأنت بحاجة
"إذا أردت فعال أن تساهم في تغيير البنى
ّ
إلى الوقت" .اتّخذت جين فان هيسويك من هذه العقيدة مسلكا
في مشروع أجواء الوادي ،الذي حاولت فيه جمع أصوات س ّكان
عملية "الّتمحضر"  -أي
شرقي لندن الذين بدأوا عام  1998باختبار ّ
والشركات  -في أحيائهم .في
إخالء الثّقافة المحلّّية لصالح األعمال ّ
أحد أجزاء هذا المشروع قامت فان هيسويك ،بالّتعاون مع األمينة
إيمي بالنت ،ببناء "راصد أجواء" ،وهو عبارة عن مخزن بسيط
من صفائح األلومينيوم على دواليب ،يعمل كآلة كاراوكي ،وإذاعة
مهنية
راديو ،وإستوديو تسجيل متنقّلين ،ومز ّود بطاقم أجهزة صوت ّ
ومسجل .DAT
ّ
عند افتتاح المشروع ،قامت فان هيسويك بتجنيد أعضاء من
مجموعة بحث الهندسة المعماريّة والّتخطيط المديني،CHORA ،
ودعتهم الحتالل األرصفة (كما يفعل بائعو ّ
الشارع)
الطعام في ّ
السكان أن يستخدموا األجهزة المتوفّرة لتسجيل
وطلبت من ّ
ّ
أي دالالت أخرى على ثقافتهم المحلّية
حكاياتهم ،موسيقاهم ،أو ّ
حيهم .سافر "راصد
في
الناجزة
د
جد
ت
ال
عملية
ّ
ّ
ّ
التي ال تتماشى مع ّ
الشعر ،والحوانيت،
األجواء" إلى الحفالت
الخاصة ،وإلى مصفّفي ّ
ّ
المدرسية،
شاطات
ن
وال
عر،
الش
قراءة
وأمسيات
يلية،
ّ
ّ
ّ
والمالهي اللّ ّ
السكان
واالجتماعات البلديّة والمهرجانات  -أي إلى ّ
أي مكان كان ّ

تهمهم .ما زالت  CHORAتشغّل
يذهبون إليه لمناقشة القضايا التي ّ
وتقدم
"راصد األجواء" ،حيث تسمح باستخدام األجهزة دون مقابلّ ،
سويقية.
قنية والّنصائح الّت ّ
المساعدة الّت ّ
في العام  ،2011حصلت فان هيسويك على جائزة ليونور أنينبيرغ
للفنون والّتغيير االجتماعي .منذ العام  ،1993تنتج هان هيسويك
الحي ،وذلك عبر المبادرة
فنونًا عا ّمة كوسيط في العالقات بين س ّكان ّ
الملحة .ألجل أحد
إلى أساليب مختلفة من االتّصال ومناقشة القضايا ّ
مشاريعها ،قامت بتنظيم معرض مشترك لمتحف الفنون بورس فان
تطرق المعرض إلى مفهوم
بيرالغ في أمستردام ّ
وللصليب األحمرّ .
اإلنسانية في عصر العنف .في عام  ،2008بعثت الحياة
الكرامة
ّ
من جديد في سوق األفريكاندر جنوبي روتردام ،إذ دعت الفّنانين،
السلع
والباعة والمستهلكين م ًعا لبناء األكشاك ،وإعادة الّتفكير في ّ
المعروضة للبيع ،وخلق اقتصاد جديد داخل تلك الحارة التي تواجه
المصاعب.

VOINA

Moscow, Russia
2007

For the past year, the irreverent Russian art
collective Voina has been laying low, on the run
from the police thanks to their incendiary street
actions that have ranged from absurdist pranks that
suggest institutional critique—throwing live cats at
McDonald’s cashiers—to illegal, overtly politicized
acts—flipping over parked police cars. In 2008,
on the eve of Dmitri Medvedev’s election, Voina
staged perhaps their most notorious performance,
Fuck for the heir Puppy Bear! A three-part action
carried out over the course of two days for which
five couples, including a pregnant woman, had
public sex in Moscow’s Timirayzev State Museum
of Biology.
Two years later, on the anniversary of Che Guevara’s
birthday, members of the group painted a 65-metertall, 27-meter-wide phallus on a drawbridge in an
action outside the Federal Security Service in
Saint Petersburg. Two of the group’s members,
Oleg Vorotnikov and Leonid Nikolayev, have been
arrested for “hooliganism motivated by hatred or

hostility toward a social group.” Though they have
been released on bail, the artists face up to seven
years in prison. Since its inception, membership
in the collective has expanded, somewhat virally,
to more than 200 participants.
Though the collective’s actions often read like
high-concept pranks, they’re motivated by a serious
desire to call out corruption and complacency in
modern-day Russia. Speaking to the New York
Times in January, 2011, about the drawbridge action,
Voina member Alexey Pluster-Sarno said, “It is
monumental, heroic, romantic, left-radical, an
act of protest. I like it as a piece of work, not just
because it is a penis.”

ﻓﻮﯾﻳﻨﺎ

ﻣﻮﺳﻜﻮ ٬،رﺭوﻭﺳﯿﻴﺎ
2007

الروسي
على مدار ّ
السنة الماضية ،حافظ أعضاء االئتالف الفّني ّ
يفرون من
غير اآلبه ّ
نسبي ،حيث كانوا ّ
بالسلطة ،فوينا ،على صمت ّ
الشوارع ،التي تراوحت من
ت
ال
نشاطاتهم
بفضل
الشرطة
حريضية في ّ
ّ
ّ
ّ
حية
العبثي الذي يدعو إلى الّنقد
المزاح
ّ
المؤسساتي  -رمي قطط ّ
ّ
الصناديق في شركة ماكدونالدز  -وحّتى الّنشاطات غير
عاملي
على
ّ
الشرطة على ظهرها .في
القانونية
سيارات ّ
والمسيسة بإفراط  -قلب ّ
ّ
ّ
قدم فوينا
،2008
العام
عشية انتخاب ديميتري ميدفيديف رئيساّ ،
ّ
ولي العهد،
ما قد نعتبره أكثر عروضهم شهرة :تناكحوا من أجل ّ
الصغير! وهو نشاط بثالثة أجزاء استغرق أداؤه يومين ،وخالله
ّ
الدب ّ
جنسية
أقام خمسة أزواج ،ومن ضمنهم امرأة حامل ،عالقات
ّ
الدولة للبيولوجيا في موسكو  -تيميرايزيف.
على المأل في متحف ّ
بعد مرور عامين ،وفي ذكرى ميالد تشي جيفارا ،قام بعض أعضاء
مترا على
مترا وعرضه ً 27
الفرقة برسم صورة قضيب طوله ً 65
الفدرالية
ة
األمني
الخدمات
تحرك ،في نشاط خارج مبنى
ّ
ّ
جسر ُم ّ
تم اعتقال عضوين من أعضاء المجموعة ،هما
في سانت بطرسبرغّ .
أوليغ فوروتنيكوف وليونيد نيكواليف ،بتهمة "الّتخريب المستوحى
انية" .رغم إطالق
من
الكراهية أو العداوة تجاه مجموعة س ّك ّ
ّ
إمكانية تلقّي
يواجهان
انان
ن
الف
يزال
ال
كفالة،
دفع
بعد
سراحهم
ّ
ّ
السجن .منذ بدأت المجموعة ،زاد عدد أعضاء
عقوبة  7سنوات في ّ
ليضم اآلن ما يزيد عن  200مشترك.
الوباء،
االئتالف بما يشبه
ّ

أن نشاطات االئتالف قد تبدو في العديد من األحيان كمقالب
مع ّ
جديّة بالمناداة
ذات مفاهيم رفيعة ،إال ّ
يحركهم هو رغبة ّ
أن ما ّ
إلى كبح الفساد والقناعة في روسيا الحديثة .في حديث أجراه
مع جريدة النيويورك تايمز في كانون الثّاني ،2011 ،حول نشاط
المتحرك ،قال أليكسي بلوستر سارنو ،أحد أعضاء فوينا،
الجسر
ّ
متطرف وحركة
ويساري
إن الّنشاط "عظيم ،وبطولي ،وعاطفي،
ّ
ّ
ّ
أحبه كعمل فّني ،وليس ألنّه صورة قضيب فقط".
ة.
احتجاجي
ّ
ّ

WOCHENKLAUSUR

Medical Care for the Homeless
1993

Austrians are insured under the country’s universal
health coverage. Yet, the homeless often go without
treatment due to a highly bureaucratic system
that favors those with proof of residency. When
the Vienna-based collective WochenKlausur was
invited to present work at the contemporary art
space Vienna Succession, they organized a free
mobile clinic in the Karlsplatz, a plaza near the
gallery generally populated by many homeless
people. The clinic, which was run out of a van and
equipped to facilitate basic medical treatment,
was initially designed as a prototype intended to
operate for 11 weeks. This was 1993. The van still
travels daily to public spaces throughout Vienna,
providing medical care to over 600 people per month.
The collective—a group of eight artists—raised
70,000 Euros from commercial sponsors in order
to purchase the van, medical equipment, supplies,
and licensing required to operate the facility
on public property. However, paying physicians’

salaries provide to be a larger obstacle, since the
only viable funding source, the city government,
refused to participate. But after WochenKlausur
enlisted a German reporter to interview Vienna’s
chancellor, the city acquiesced to the request,
and continues to support two full-time positions.
Medical Care for the Homeless was the first of nearly
30 endeavors WochenKlausur has launched in the
past 17 years, each designed to create immediate
impact on a pressing local issue. The collective—a
group of eight artists—travels to different cities
upon invitation by arts institutions, reads local
papers, talks to residents, and then identifies
precise actions that can be carried out within a
given timeframe, in order to institute sustainable
change. The projects have ranged from establishing
a pension for sex workers in Zurich to recycling
materials from museums into objects useful to
homeless shelters, soup kitchens, and clothing
distribution centers.

فوخن كالوسور

العناية ّ
للمشردين
الطبيّة
ّ
1993

حية
الصحي بموجب الّتغطية ّ
يتمّتع مواطنو الّنمسا بالّتأمين ّ
الص ّ
المشردين يفتقرون إلى العناية
لكن الكثير من
العا ّمة في ّ
الدولةّ .
ّ
أفضلية للذين
يعطي
الذي
ّد
ق
المع
البيروقراطي
ظام
ن
ال
بسبب
حية
ّ
ّ
ّ
الص ّ
ّ
لديهم إثبات إقامة .عندما ُدعي ائتالف فوخن كالوسور الذي يعمل
حيز الفن المعاصر فيينا
في مدينة فيينا إلى تقديم عمل ما في ّ
ومجانية في كارلزبالتس،
طبّية متنلقّة
ّ
سوكسشن ،قام بتنظيم عيادة ّ
المشردين.
من
الكثير
يرتاده
المعرض،
وهو ميدان يقع على مقربة من
ّ
عملت العيادة من داخل شاحنة صغيرة ،وكانت مج ّهزة لتقديم
ّ
العناية ّ
المخطط أن تكون
األساسية .في البداية ،كان من
بية
ّ
الط ّ
بدئيا يعمل على مدار  11أسبو ًعا .كان ذلك في العام
العيادة
ً
نموذجا ًّ
يوميا عبر المناطق العا ّمة
تسافر
احنة
الش
زالت
ما
اليوم،
ى
ت
ح
.1993
ّ
ّ
ًّ
في فيينا لتقديم العناية ّ
الشهر.
بية ألكثر من  600شخص في ّ
الط ّ
نجح االئتالف  -الذي يضم ثمانية فّنانين  -بجمع  70,000يورو
حية واألدوات
الشاحنة
الراعين الّتجاريين لشراء ّ
ّ
والمعدات ّ
الص ّ
من ّ
لكن العقبة الكبرى
والرخصة الالزمة لتشغيل المنشأة في الحيز العامّ .
ّ
ألن مصدر الّتمويل الوحيد الممكن هو
أجور
دفع
كانت
األطباءّ ،
ّ
سلطة البلديّة ،وقد رفضت المشاركة .لكن ،بعد أن قام ائتالف
ألماني إلجراء مقابلة مع عمدة فيينا،
صحفي
فوخن كالوسور بتجنيد
ّ
ّ
طبيتين
رضخت المدينة للطلب ،وما زالت إلى اليوم ّ
تمول وظيفتين ّ
الشاحنة.
في ّ

للمشردين"أ ّول المشاريع الثّالثين،
حية
"الرعاية ّ
الص ّ
ّ
كان مشروع ّ
السنوات الـ 17
ً
تقريبا ،التي أطلقها ائتالف فوخن كالوسور خالل ّ
األخيرة ،حيث هدف ّ
كل منها إلى إحداث تأثير فوري بخصوص
ملحة .يسافر االئتالف  -الذي يضم ثمانية فّنانين -
محلية ّ
قضية ّ
الفنية.
المؤسسات
قبل
من
دعوتهم
تتم
عندما
المدن
مختلف
إلى
ّ
ّ
ّ
ثم يبنون
الصحف المحلّية،
ّ
هناك ،يقرأون ّ
ويتحدثون إلى ّ
السكانّ ،
معين إلحداث
زمني
إطار
خالل
تنفيذها
الممكن
من
نشاطات دقيقة
ّ ّ
تغيير طويل األمد .تراوحت المشاريع بين الحصول على راتب تقاعد
لعامالت الجنس في زيوريخ ،إلى إعادة تدوير مواد من متاحف
المشردين ،ومطاعم الفقراء
وتحويلها إلى أغراض مفيدة لمالجئ
ّ
ومراكز توزيع الثّياب.

CELINE CONDORELLI AND GAVIN WADE
Support Structure
2003–2009

Support Structure was an architectural interface,

created by architect Celine Condorelli and artistcurator Gavin Wade, that could be continually
reinvented by its users for different purposes,
such as housing objects or facilitating working
environments. In each case, the infrastructure
allowed the people within it to consider the meaning
of the space, as well as the meaning of “support”:
“While the work of supporting might traditionally
appear as subsequent, unessential, and lacking
value in itself,” Condorelli writes about the project,
“[it is also a] neglected, yet crucial mode through
which we apprehend and shape the world.” Support
Structure delved into a range of arenas—such as
art, politics, urban renewal, and education. Through
each iteration, Condorelli and Wade aimed to build
a universally adaptable structure that still privileged
specific needs over generic, monolithic ones.

Support Structure launched with the project “I Am A
Curator,” at the Chisenhale Gallery in London, which
offered storage, archival, and organizational space
for artwork, and provided an interface between the
public, the work, curators, and gallery staff. “I Am A
Curator” also allowed Chisenhale Gallery's visitors
to be a curator for one day, using artworks housed in
an architectural environment constructed inside the
gallery. Their “music for shopping malls” employed
existing commercial icons of the mall—muzak and
shopping bags—to reflect on the components of the
space that make this environment tick. “What type
of cultural and experiential knowledge does a mall
produce?” they asked. “music for shopping malls”
treats malls of both high and low culture, and as
choreographed spaces, designed and organized
as interior civilizations that are cut off from the
outside world, yet completely mired in the global
economy and its cultural infrastructure.

سيلين كوندوريلي وغافين ويد
البناء الداعم

2009 - 2003
معماري أنتجه ّ
كل
الداعم" هو عبارة عن برنامج
مشروع "البناء ّ
ّ
من المهندسة المعماريّة سيلين كوندوريلي والفّنان وأمين المعارض
يغيروه باستمرار لتحقيق
غافين ويد ،وهو يسمح لمستخدميه أن ّ
معينة أو تيسير بناء بيئات
مختلف األهداف ،مثل استضافة أغراض ّ
عمل .في ّ
كل حالة ،يتيح البناء الّتحتي لألشخاص في داخله أن
أن
يدرسوا معنى
"الدعم"" :في حين ّ
"الحيز" ،إضافة إلى معنى ّ
ّ
الدعم قد يبدو ،بنظرة تقليديّة ،عمال تاب ًعا،
العمل الذي يقوم به ّ
جوهري أو دون قيمة بحد ذاته" ،تكتب كوندوريلي عن
أو غير
ّ
ومصيري في نفس اآلن نستطيع
المشروع" ،إنّه أيضا أسلوب مهمل
ّ
الداعم"
من خالله الّتعلّم عن العالم وتصميمه" .طرق مشروع "البناء ّ
والسياسة ،والّتجديد المديني والّتعليم.
عد ًدا من المجاالت  -كالفنونّ ،
في ّ
للتكيف
كل عمل ،سعى كونودريلي ووايد إلى تشييد بناء قابل ّ
الخاصة فوق اعتبار االحتياجات العا ّمة.
يضع االحتياجات
ّ
الداعم" مشروع "أنا أمين معرض" ،في
أطلق مشروع "البناء ّ
قدم حلوال لتخزين األعمال
معرض تشيسنهيل في لندن ،حيث ّ
حيزا لترتيب هذه األعمال ،ولعب
الفّنّية وأرشفتها ،وعرض ً
أيضا ّ
دور الوسيط بين الجمهور ،والعمل ،واألمناء وطاقم العاملين في
المعرض .كذلك ،سمح مشروع "أنا أمين معرض" لز ّوار معرض
تشيسنهيل أن يكونوا أمناء ليوم واحد ،وأن يستخدموا األعمال
المبنية داخل المعرض .في
الفّنّية المحفوظة في البيئة المعماريّة
ّ
مشروع "موسيقى المراكز الّتجاريّة" ،استخدموا رمو ًزا تجاريّة قائمة

الخلفية المستخدمة في األماكن
في المراكز الّتجارية  -الموسيقى
ّ
الحيز التي تجعل مثل
العا ّمة وأكياس الّت ّ
سوق  -لإلنعام في عناصر ّ
جريبية يخلق
ت
ال
والمعرفة
ّقافة
ث
ال
من
نوع
"أي
هذه البيئة تعمل.
ّ
ّ
ّ
المركز الّتجاري" سأال .يتعامل مشروع "موسيقى المراكز الّتجاريّة"
مع مراكز ذات ثقافة عالية ومنخفضة في الوقت نفسه ،وينظر إليها
مصممة ّ
اخلية
خصيصا لتبدو الثقافة ّ
ومنظمة ّ
كحيز فيه الحركة ّ
الد ّ
ّ
الخارجي ،رغم أنّها غائصة في وحل االقتصاد
العالم
عن
منقطعة
فيها
ّ
ّقافية.
حتية الث ّ
العالمي وبنيته الّت ّ
ّ

PUBLIC MOVEMENT

University Exercise (Heidelberg, 2010)
23.7.10, 19:00. Heidelberg University, Germany
In collaboration with the Heidelberg Police, the Heidelberg
Fire brigades and volunteers Produced by the Heidelberg
Theatre.
Excerpt from a news report, RNF TV channel, Germany
In the early 1970s, following a violent student uprising
and ongoing riots with the police, arrests and injuries,
universities in Germany were declared as autonomous
spaces where state officials cannot enter unconditionally
and any performance of state violence is forbidden. This
was understood as a way to guarantee academic freedom
and the constitutional rights to freedom of expression
and assembly. Since then till today, the police does not
enter the university territory without the special and
explicit invitation of the head of the university.
Public Movement proposed to perform this norm while
suggesting a new day of training, questioning and stretching
the actuality of laws but activating a new area for the
public to perform.
Public Movement occupied the University's main building
and the University Square. Together with 16 policemen
and 40 firefighters, Public Movement organized a public
behavior drill, an examination in citizenship.
A screening process at the University entrance including
physical checks and a seating plan, a procedure in a
lecture hall, police questioning in the corridor, police
arrests, a demonstration and an emergency evacuation
drill led by the fire brigades. The action ended in street
party on University Square.
Public Movement is a performative research body
which investigates and stages political actions in public
spaces. It studies and creates public choreographies,

forms of social order, overt and covert rituals. Among
Public Movement's actions in the past and in the future:
manifestations of presence, fictional acts of hatred, new
folk dances, synchronised procedures of movement,
spectacles, marches, inventing and reenacting moments
in the life of individuals, communities, social institutions,
peoples, states, and of humanity.
In the last six years, Public Movement has explored the
regulations, forces, agents, and policies, formations of
identity and systems of ritual which govern the dynamics
of public life and public space. The Movement was founded
in November 2006 by Omer Krieger and Dana Yahalomi,
the later assumed sole leadership in 2011.
Public Movement has taken responsibility for the following
actions: "Accident" (2006), "The Israel Museum" (2007), "Also
Thus!" (Acco, 2007), "Rally" (Rabin Square, 2007), "Operation
Free Holon", "Change of Guard (With Dani Karavan, Tel-Aviv
Museum of Art), "Public Movement House" (2008), "Spring
in Warsaw" (2009), "Performing Politics for Germany" (2010),
"University Exercise" (Heidelberg, 2010), "Positions" (NY,
6.11.11, Performa), "SALONS: Birthright Palestine?" (New
Museum, New York, 2012), Rebranding European Muslims
(Berlin Biennial 2012, Steirischer Herbst 2012), Debriefing
Session (Baltic Circle, Helsinki), Honor Guard (Asian Art
Biennial, Taipei 2013) and "The Reenactment of the Mount
Herzl Terrorist Attack" (Upcoming).
Public Movement, leader of action: Omer Krieger, Dana
Yahalomi
Public Movement members: Hagar Ophir, Luciana Kaplon,
Gali Libraider, Saar Szekely
Production and dramaturgy: Jan Linders, Jenny Fluegge

حراك عا ّم

تمرين جامعي (هايدلبرغ)2010 ،

ألمانيا
هايدلبرغ،
جامعة
19:00
الساعة
،23.7.10
ّ
بالّتعاون مع شرطة هايدلبرغ ،وفرق اإلطفاء في هايدلبرغ ،إضافة إلى
المتطوعين.
ّ
من إنتاج مسرح هايدلبرغ
مقتطفات من تقرير إخباري ،قناة  ،RNF TVألمانيا
السبعينات ،وبعد انتفاضة ّ
الشغب المتواصلة
الطلبة العنيفة وأعمال ّ
في بداية ّ
األلمانية
تم اإلعالن عن الجامعة
ضد ّ
ّ
الشرطة ،وبعد االعتقاالت واإلصاباتّ ،
ذاتي ال يستطيع ّ
الدخول إليها دون شروط،
حكم
ذات
مساحة
الدولة ّ
موظفو ّ
ّ
األكاديمية
الحريّة
ّ
وال يستطيعون ممارسة العنف فيها .كان الهدف هو ضمان ّ
الدستوري في الّتعبير عن الرأي وفي الّتجمهر .منذ ذلك الحين
وضمان ّ
الحق ّ
خاصة وصريحة
وإلى غاية اليوم ،ال تدخل ّ
الشرطة الحرم الجامعي دون دعوة ّ
من رئيس الجامعة.
دعا مشروع "الحراك العام" إلى تنفيذ هذه القاعدة ،من خالل اقتراح يوم
تدريب جديد ،يطرح أسئلة حول القانون الحالي ويقوم بتوسيعه قدر اإلمكان،
حرك فيها.
ُمشغّال مساحة جديدة يستطيع الجمهور الّت ّ
ئيسي وساحة الجامعة .بالّتعاون
قام "الحراك العام" باحتالل مبنى الجامعة ّ
الر ّ
شرطيا و 40رجل إطفاءّ ،
نظم "الحراك العام" تدريبات سلوك عام -
مع 16
ًّ
اختبار في المواطنة.
ّ
تضمنت تفتيشات جسديّة وترتيبات
عمليات تفتيش في مدخل الجامعة ّ
نظموا ّ
جلوس ،إضافة إلى تنفيذ إجراءات في قاعة محاضرات ،استجواب من قبل
الرواق ،اعتقاالت ،مظاهرة وتدريب إخالء في حال الطوارئ بقيادة
الشرطة في ّ
رجال اإلطفاء .انتهى الحراك بحفلة في الهواء ّ
الطلق في ميدان الجامعة.
استعراضي يبحث ّ
سياسية في
وينظم حراكات
"الحراك العام" هو جسم ناشط
ّ
ّ
اجتماعية
أنظمة
وأشكال
ة،
م
عا
حراكات
م
ويصم
الحيز العام .يدرس المشروع
ّ
ّ
ّ
ّ

والمستقبلية:
وسريّة .من ضمن نشاطات "الحراك العام" السابقة
ً
ّ
وطقوسا ّ
علنية ّ
شعبية جديدة ،نشاطات
خيالية ،رقصات ّ
تظاهرات واعتصامات ،أعمال كراهية ّ
معينة في حياة
متزامنة ،عروض ،مسيرات ،اختراع وإعادة تمثيل لحظات ّ
واإلنسانية.
والدول
األفراد ،والجماعات ،والمؤسسات
االجتماعيةّ ،
والشعوبّ ،
ّ
ّ
ت األخيرة ،بحث "الحراك العام" األنظمة ،والقوى ،والوكالء،
الس ّ
السنوات ّ
في ّ
ّ
والسياسات ،وتبلور الهويّات وأنظمة الطقوس واألعراف التي تحكم الحياة
ّ
والحيز العا ّم .قام بتأسيس الحراك ّ
كل من عومر كريغر ودانا ياهلومي
ة
م
العا
ّ
ّ
في العا ّم  ،2006لتّتخذ األخيرة على نفسها القيادة وحدها في العا ّم .2011
"الحراك العام" مسؤول عن الّنشاطات الّتالية" :حادث" (" ،)2006متحف
أيضا!" (ع ّكا" ،)2007 ،تجمهر" (ميدان رابين،
إسرائيل" (" ،)2007هكذا ً
"عملية تحرير حولون"" ،تبديل الحرس (بمشاركة داني كارافان،
،)2007
ّ
"الربيع في وارسو"
متحف تل أبيب للفنون)" ،بيت الحراك العا ّم" (ّ ،)2008
السياسة في ألمانيا" (" ،)2010تمرين جامعي"
(" ،)2009استعراض ّ
"،)2010وضعيات" (نيويورك ،6.11.11 ،بيرفورما)" ،صالونات:
(هايدلبرغ،
ّ
مشروع ’بيرثرايت‘ فلسطيني؟" (المتحف الجديد ،نيويورك،)2012 ،
ريبراندينغ (إعادة ترويج) للمسلمين األوروبّّيين (مهرجان برلين المنعقد ّ
كل
(الدائرة
سنتين ،2012 ،شتايريشر هربست ،)2012 ،جلسة بيان معلومات ّ
الشرف (مهرجان الفنون اآلسيوي المنعقد كلّ
لطية ،هلسنكي) ،حرس ّ
الب ّ
ّ
سنتين ،تايبي  )2013و"إعادة تمثيل الهجوم اإلرهابي في جبل هرتسل"
(قريبا).
ً
الحراك العا ّم ،قادة الّنشاطات :عومر كريغر ،دانا ياهلومي
أعضاء الحراك العا ّم :هغار أوفير ،لوسيانا كابلون ،غالي ليبرايدر ،ساعر سيكلي
إنتاج وتأليف مسرحي :يان ليندرز ،جيني فلوغيه
مؤسسا الحراك العام :عومر كريغر ،دانا ياهلومي
ّ

ULTRA-RED

War on the Poor
2007

“What is the sound of the war on the poor?” In 2007,
the self-described militant sound collective UltraRed asked fifteen international artists and activists
to record a one-minute audio piece in response
to this question, which they compiled for the first
volume of an ongoing series. The results ranged
from field recordings, re-appropriated sounds,
mini-symphonies, and spoken rants—both literal
and abstract. For example, a reading of words taken
from prisoners’ intake cards at a Philadelphia
penitentiary; sounds captured when squatters took
over the offices of a fruit and vegetable factory;
a silent hiss.

Ultra-Red was founded by two AIDS activists, Marco
Larsen and Dont Rhine, who first collaborated to
counter police harassment during Los Angeles’
inaugural syringe exchange program. Realizing
that video documentation would deter users from
participating in the exchange, Larsen and Rhine
began recording sounds as a way of monitoring
law enforcement, a practice the blossomed into
a series of installations and performances. Since
then, Ultra-Red has expanded into an international
group that explores acoustic space, social relations,
and political struggle through so-called “Militant
Sound Investigations,” as well as radio broadcasts,
texts, and actions in public space.

أولتراِ -رد

الحرب عىل الفقراء

2007

"كيف يكون صوت الحرب على الفقراء؟" في العام  ،2007طلب ائتالف
أولترا رد ،الذي يصف نفسه كائتالف صوت مغوار ،طلب من خمسة
ً
مدتها دقيقة واحدة
عشر فّنانا
صوتية ّ
عالميا أن ّ
يسجلوا مقطوعة ّ
وناشطا ًّ
تجيب عن
ثم قاموا بجمع الّنتائج وإدخالها في المجلّد األ ّول من
ابق،
الس
السؤال ّ
ّ
ّ
يستمرون بالعمل عليها .تراوحت المقطوعات الّناتجة بين
سلسلة سوف
ّ
مقصرة،
تسجيالت في الحقل ،إلى أصوات أعيد نسبها ،إلى
سيمفونيات ّ
ّ
حرفي ومجازي .على سبيل المثال ،اشتملت إحدى
محكي -
إلى تذ ّمر
ّ
ّ
المقطوعات على قراءة لكلمات كتبها المساجين قبل دخولهم إلى سجن
فيالدلفيا؛ أصوات ُس ّجلت عندما استولى بعض األشخاص على مكاتب
معمل لتصنيع الخضار والفاكهة؛ هسهسة صامتة.
أسس أولترا-رد ناشطان من ناشطي اإليدز ،وهما ماركو الرسن ودونت
ّ
الشرطة خالل البرنامج االفتتاحي
راين ،وقد تعاونا لكبح مضايقات ّ
لمشروع تبادل الحقن ّ
أن الّتوثيق
الطّبية في لوس أنجلوس .عندما أدركا ّ
بالفيديو كان سيثني المستخدمين من المشاركة في الّتبادل ،بدأ الرسن
تطورت
ثم ّ
وراين بتسجيل األصوات كطريقة لرصد تطبيق القانونّ .
هذه الممارسة إلى سلسلة من المعروضات والعروض .منذ ذلك الحين،
الحيز
ّ
دولية تسكتشف ّ
توسع مشروع "أولترا-رِد" ليصبح مجموعة ّ
يسمى
الصوتي ،والعالقات
ّ
السياسي من خالل ما ّ
ّ
االجتماعية ،والكفاح ّ
وتية المغوارة" ،إضافة إلى اإلذاعات ،والّنصوص
الص
بـ"االسكتشافات
ّ ّ
الحيز العام.
والّنشاطات المنعقدة في ّ

BREAD AND ROSES
2005

Bread and Roses is an art sale exhibition in support
of the Women and Work project, established by the
Workers Advice Center (WAC). This social project
focuses on lifting Arab women in Israel out of
poverty by helping them find employment. Artists
active with WAC – painters, photographers and
filmmakers – run this project of solidarity which
draws hundreds of leading artists to participate.
Only 22% of Arab women participate in the workforce,
compared to 60% of Jewish women. For this reason,
some 60% of Arab families live under the poverty
line. This amounts to some 320,000 Arab women
outside the workforce, and meanwhile the economic
and social crisis among Israeli Arabs deepens.
WAC’s Women and Work project has been active
since 2005 opening up jobs for Arab women in
agriculture, a branch in which most jobs are located
close to their homes. These women cry out for
this minimum-wage work, but the farmers prefer
migrant labor, which is even cheaper and more easily
exploited – and in this they have the cooperation of
manpower agencies and the government’s support.
Over the years, Bread and Roses has raised some
3 million shekels for the Women and Work project.

Moreover, the hundreds of artists who participate
in the exhibition increase its influence, which is
changing public opinion and thus also the opinion
of decision-makers regarding the need to solve the
problem of unemployment among Arab women.
The social solidarity developing between Jewish
artists and Arab workers on the basis of common
economic interests brings hope to the exhibition
participants, to the viewers and to the purchasers
of the art being exhibited. This hope is Bread and
Roses’ open secret, as it works to create a society
of equality and social justice so different from the
reality of Israel today.
Bread and Roses – Dani Ben Simhon, Sharon Lior,
Yoav Tamir, Erez Wagner, Nir Nader
Women and Work – Wafa Tayara, Michal Schwarz,
Hanan Manadreh, Roni Ben Efrat, Asma AgbariehZahalka, Hadas Lahav, Assaf Adiv, Tzipora Friedman
Photography –Erez Harodi, Films: Look at Us – Shiri
Wilk; This is Your Last Day – Jonathan Ben Efrat,
Graphic design and info-graphics – Yanay Sapir,
Logo – Yuval Saar, Lahav Halevi

خبز وورود
2005

معرض خبز وورود هو مبادرة لبيع األعمال الفّنّية ،لصالح مشروع النساء
المركزي إنقاذ
اجتماعي هدفه
العمال "م ًعا" -مشروع
ّ
والعمل التابع لنقابة ّ
ّ
العربيات.
للنساء
عمل
أماكن
إيجاد
طريق
عن
الفقر
العربي من
المجتمع
ّ
ّ
والسينمائيون،
والمصورون
الرسامون
الفّنانون الناشطون في "م ًعا"ّ -
ّ
ّ
يف ّعلون نموذجا مّتزنا يساهم فيه مئات الفّنانين المرموقين.
العربيات في سوق العمل في إسرائيل تبلغ
نسبة مشاركة النساء
ّ
 %22فقط ،مقابل  %60-نسبة مشاركة النساء اليهوديّات في سوق
العربية تحت ّ
خط الفقر.
العمل .هذا هو سبب وجود  %60من العائالت
ّ
عربية ال تعمل ،وعن األزمة االقتصاديّة
ّ
نتحدث هنا عن  320ألف امرأة ّ
العربي في إسرائيل.
واالجتماعية المتفاقمة في المجتمع
ّ
ّ
العمال "م ًعا" يعمل على الدوام
لنقابة
التابع
والعمل
النساء
مشروع
ّ
العربيات
ويوميا منذ عام  2005بهدف توفير أماكن عمل للنساء
ّ
ًّ
في فرع الزراعة ،الفرع الذي أماكن العمل فيه تقع بالقرب من أماكن
لكن
سكناهن .تتوق النساء
العربيات للعمل في الزراعة مقابل أجر أدنىّ ،
ّ
ّ
المزارعين ،بالتعاون مع شركات القوى البشريّة وبتشجيع من الحكومة،
متدنية لهم.
العمال األجانب الذين يمكن استغاللهم ودفع أجور
ّ
يفضلون ّ
ّ
خالل سنوات نشاطه ،جّند معرض خبز وورود مبلغ  3مليون شيقل
لصالح مشروع النساء والعمل .باإلضافة إلى ذلك ،يساهم مئات الفّنانين
الجماهيري المتراكم للمعرض،
الذين يشاركون في المعرض في التأثير
ّ
تغييرا في الرأي العا ّم ولدى واضعي السياسات
هذا التأثير الذي يُحدث ً
بالنسبة للحاجة ّ
العربيات.
النساء
بطالة
لحل مشكلة
ّ

االجتماعي الذي يتنامى بين فّنانين يهود وعامالت
التضامن
ّ
خلفية المصالح االقتصاديّة المشتركة يبعث األمل في
عربيات على ّ
ّ
المشاركين في المعرض وز ّواره واألفراد الذين يشترون األعمال
السر المعروف لمعرض خبز وورود ،الذي
الفّنّية .هذا األمل هو ّ
االجتماعية ،واقع يختلف
والعدالة
المساواة
يرغب في خلق واقع من
ّ
تما ًما عن الواقع الذي نعيشه اليوم في إسرائيل.
خبز وورود -داني بن سمحون ،شارون ليئور ،يوآڤ تمير ،إيرز
ڤچنر ،نير نادر
طيارة ،ميخال شڤارتس ،حنان منادرة ،روني
وفاء
والعمل-
النساء
ّ
بن إفرات ،أسماء إغباريّة زحالقة ،هداس الهڤ ،أساف أديب،
تسيپورا فريدمان
تصوير -إيرز حرودي ,أفالم -انظروا إلينا -شيري ڤيلك ،هذا هو
مرئي للمعلومات-
يومي األخير -يوناتان بن إفرات ,تصميم وعرض ّ
يناي سپير ,شعار -يوڤال ساعر ،الهڤ هليڤي

FARID JAHANGIR AND SASSAN NASSIRI, BITA FAYYAZI,
ATA HASHEMINEJAD, AND KHOSROW HASSANZEDEH
Studio
1991

In 1991, five Iranian artists, Farid Jahangir and
Sassan Nassiri, Bita Fayyazi, Ata Hasheminejad,
and Khosrow Hassanzedeh, took over an abandoned
house in Tehran, Iran, and used it as both studio
space and found object—a place to collaborate, and
also explore the physical and political meaning
of urban architectural detritus. They spent two
months creating various projects in the house,
including paintings, installations, and sculptures.
An installation of wallpaper peeled away from
the walls in long strips, broken vases spilled over
countertops and out of cabinets, and atmospheric
projections of images like El Greco’s Burial of Count
Orgaz filled the relatively spare rooms of the house.

At the end of the two-month period, they opened
the project to the public, as well as other artist
collaborators. During the artists stay, the house
maintained its status as abandoned property—no
effort to renovate it occurred— while it also evolved
into an active, lived space. After the run of the
show, the artists demolished the house, carrying
out its original, intended fate.

ناسيري ،بيتا فيّازي،
فريد جاهانغير
وساسان ّ
ّ
عطا هاشمي نجاد وخوسرو حسن زاده.
ستو ديو
1991

إيرانيين وهم :فريد جاهانغير
في العام  ،1991قام خمسة فّنانين
ّ
فيازي ،عطا هاشمي نجاد وخوسرو حسن زاده،
وساسان ّ
ّ
ناسيري ،بيتا ّ
باالستيالء على بيت مهجور في طهران ،إيران ،واستخدامه كستوديو
للدمار المديني
والسياسي ّ
 ّحيز للتعاون والكتشاف المعنى الما ّدي ّ
المعماري .قضى الفّنانون شهرين في إنشاء مختلف المشاريع في المنزل،
الرسومات ،المعروضات والّتماثيل .من ضمن المعروضات ،ورق
ومنها ّ
تم تقشيره من الحائط بخطوط طويلة ،ومزهريّات ّ
محطمة تندلق
جدران ّ
تم عرض لوحات مثل إل
محتوياتها على المنضدة ومن الخزانة ،كما ّ
نسبيا في المنزل.
الخالية
السيد أورغاس  -مألت الغرف
ًّ
غريكو  -دفن ّ
الشهرين ،فَتح الفّنانون المشروع أمام الجمهور عا ّمة،
بعد انتهاء فترة ّ
إضافة إلى عدد من الفّنانين المتعاونين .في فترة إقامة الفّنانين ،حافظ
بأي جهود لترميمه  -لكّنه
هؤالء على المنزل كمنزل مهجور  -لم يقوموا ّ
حية ونشيطة .بعد انتهاء العرض،
ّ
تحول ،في الوقت ذاته ،إلى مساحة ّ
هدم الفّنانون البيتُ ،محقّقين بذلك مصيره األصلي.

