
ن ٮ$صالح ستٮ$ف ساٮ&ٮ$ال مع الڡ0
اه منڡ0

ى نٮ+ة: من «المنڡ" نان ستٮ+ف ساٮ5ٮ+ال سلسلة أعماله الڡ" عرض الڡ"
2006» الى «تحوالت 2012» الى «ثمانٮ+ة وثالثون ٮ+وما من

رادي االستعادات 2014» الى استڡNالل 2013» ڡ"ىJ معرضه االنڡ"
هر Pتط Jالكويت.. وهى Jن المعاصر ڡ"ى ل ڡNاعة «اكب» للڡ" Pات» داحNطٮ5ڡ»

مركزية االحتالل ڡ"ىJ الوعىJ المعاصر.
ن .. وهو ڡ" Jراڡ"ى Pوتوع ن التصويري الڡ" وتتحدى أعماله أٮ+ضا محدودٮ+ة الڡ"

ٮ+ستصرخ الـ «هنا» و«اآلن».

الله واڡNع تأثٮ+ر Pدم عمله كمنٮ5ر ٮ+ُعالج من حNدس ٮ+ڡNالڡ Jنان المولود ڡ"ى الڡ"
صٮ+ا، ولڡNد طور من Pالصراع واالحتالل الدائمٮ+ن عىل شعٮ5ه وعلٮ+ه شح
يها ىل ڡ" اه الذي شكل رحلة تتح5 ا ٮ+صالحه مع منڡ" نه منهح5 الل ڡ" Pح

ٮ5طة، ٮ5طة، ما وراء الع" ى، الع" روج، ڡ"ىJ المنڡ" Pموعات: الح عناوين ٮ5عض مح5
تحوالت واستڡNالل.



رنا إلى أصل الصورة وسألنا ما الذي حل أوالً الصورة أو العالم Pإذا نط
لها ٮ5ل Nاكر ونڡ هٮ+ر األڡ" Pتط Jوة الصور ڡ"ىNط ڡNڡ نا مع ساٮ5ٮ+ال لٮ+س ڡ" اكتشڡ"

تراعه. Pة اح ٮ+ڡNىJ أٮ+ضا حىت درح5 Nع الحڡNدرتها عىل تمثٮ+ل الواڡNڡ

نان عن ذلك ٮ5ڡNوله: ولڡNد عٮ5ر الڡ"
رائطٮ+ا ٮ+صلنا Pٮ+ال وٮ5ناء ح Pسرا متح ة أعماله تكمن ڡ"ىJ كونها ح5 ٮ+ڡ" Pإن وط

ٮ5ماضٮ+نا ويرٮ5ط رؤيتنا ٮ5المستڡNٮ5ل.

Jى ڡ" سد وحتمٮ+ة الضمور.. ڡ" ى تأثٮ+ر الزمن عىل الح5 ٮ+تأمل ساٮ5ٮ+ال ڡ"ىJ المنڡ"
راض Pهر تصاوير األع Pميع» تط «ثمانٮ+ة وثالثون ٮ+وما من إعادة التح5

ساء اللوحات. سٮ+ڡ" المنزلٮ+ة وصور العائلة عىل أسطح من ڡ"
نان ٮ+ه الڡ" لسطٮ+ين ڡNطن ڡ" واكنت تلك الصور ڡNد التڡNطت ڡ"ىJ منزل ڡ"
لمدة ثمانٮ+ة وثالثٮ+ن ٮ+وماً.. وهو منزل احتله اإلسرائٮ+لٮ+ون منذ عام

.1948
دران المنزل الذي اكن ڡNد ساء اللوحات تلك من ح5 سٮ+ڡ" معت ڡ" ولڡNد ح5
رى ڡ"ىJ المدٮ+نة الڡNدٮ+مة من الڡNدس. Pدران المنازل األح ٮ+ه، ومن ح5 ولد ڡ"

ستٮ+ف ساٮ5ٮ+ال:
ٮ5ل Nتصلنا ٮ5ماضٮ+نا وترٮ5ط رؤيتنا ٮ5المستڡ Jأعمالى

ڡ"ىJ وصف نڡNدي ألعماله
اٮ5رة Pات معمارية أو آثار ع Pدٮ+م عادٮ+ات الحٮ+اة الٮ+ومٮ+ة كأنها مصوعNٮ+تم تڡ

م Pطٮ+ة للزمن – رع Pها.. ٮ5ٮ+د أن تلك الكٮ+نونات المتح Pط ب حڡ" وح5
موعة ضم من التواريخ ڡ"ىJ طٮ+اتها.. لكن مح5 Pظ ٮ5ح هشاشتها – تحتڡ"

Jة ڡ"ىNوص معلڡ Pالشح استڡNالل تٮ5تعد كلٮ+ا عن التاريخ والحٮ+ثٮ+ات؛ ڡ"
سادها سة ڡ"ىJ الوڡNت ذاته وأح5 لمات.. وهىJ تٮ5دو هادئة متوح5 Pالط

اماً مكسورة. Pالمضٮ+ئة تكشف تشوهات وعط
ىJ ٮ5ٮ+ن ارح5 Pيل والح Pاذٮ5ات ٮ5ٮ+ن الداح زة وتح5 وُيڡNدم العمل تأمالت ملع"

المثالىJ والتوحيش وٮ5ٮ+ن المرتٮ5ط والطلٮ+ق.

التها عن هذا المعرض: Nمڡ Jكتٮ5ت «مالو هاالسا» ڡ"ى



ترك ستٮ+ف ساٮ5ٮ+ال مسڡNط رأسه عام 2007 كىJ ٮ+درس ڡ"ىJ لندن، ثم ما

Jن المعاصر ڡ"ى لٮ5ث أن استڡNر ڡ"ىJ ٮ5رلٮ+ن.. ومنذ أن ٮ5دأت نهضة الڡ"
نانٮ+ن العرب ٮ+ة الثالثة، تشكّى ٮ5عض الڡ" الشرق األوسط ڡ"ىJ ٮ5داٮ+ات األلڡ"
ن.. ن للڡ" من كونهم ڡNد عزلوا ٮ5حٮ+ث لم ٮ+عد ٮ5استطاعتهم ممارسة الڡ"
رطوا سٮ+اسٮ+ا ويضٮ+ؤوا عىل Pروض عليهم أن ٮ+نح لڡNد ٮ5ات من المڡ" ڡ"
الل أعمالهم.. ويتحدى ساٮ5ٮ+ال الرواٮ+ات Pلٮ+مٮ+ة من حNالنزاعات اإلڡ

رٮ5ة شعب هامشٮ+ة لسطٮ+ن كتح5 ٮ5ولة رسمٮ̈+ا اليت تضع االحتالل ڡ"ىJ ڡ" Nالمڡ
ري ڡ"ىJ ماكن ما. تح5


