
امعٮ"ة كلٮ"ة دار الكلمة الح'
نان ستٮ"ف ساٮ'ٮ"ال تستضٮ"ف الڡ8

ة اڡ" نون والثڡ% امعٮ/ة للڡ" ٮ3ٮ/ت لحم - معا - استضاڡ"ت كلٮ/ة دار الكلمة الح3

نان ستٮ/ف ساٮ3ٮ/ال من موالٮ/د الڡ%دس، وڡ%د شارك ڡ"ى@ ڡ"ى@ ٮ3ٮ/ت لحم، الڡ"
صصات وأٮ/ضا العدٮ/د من Oميع التح امعٮ/ة من ح3 اء طلٮ3ة الكلٮ/ة الح3 اللڡ%
لسطٮ/نٮ/ين من الهٮ/ئة األاكدٮ/مٮ/ة ڡ"ى@ الكلٮ/ة ٮ/ن الڡ" رح3 Oنانٮ/ن والمح الڡ"
نون المرئٮ/ة واألدائٮ/ة. ها، وذلك ڡ"ى@ رحاب مٮ3ىن الڡ" ارح3 Oامعٮ/ة وح الح3

وزي نسطاس متوايس رئٮ/سة اتن ڡ" نانة ڡ" اء، رحٮ3ت الڡ" وڡ"ى@ ٮ3داٮ/ة اللڡ%
نان ستٮ/ف امعٮ/ة، ٮ3الحضور وٮ3الڡ" نون المرئٮ/ة ڡ"ى@ الكلٮ/ة الح3 دائرة الڡ"

ره نان منذ صع" نان الذاتٮ/ة، وأكدت: "أن الڡ" ساٮ3ٮ/ال وتحدثت عن سٮ/رة الڡ"
دم الاكمٮ/را للٮ3حث ولإلٮ3داع وللحرية، إذ ٮ/ٮ3حث عن Oوهو ٮ/صور ويستح
لق الماكن الذي Oهويته ويٮ3حث عن الماكن، وڡ"ى@ نڡ"س الوڡ%ت ٮ/ٮ3دع ويح
ات الملصڡ%ة علٮ/ه ٮ/ود ومن كل الصڡ" سه من الڡ% ٮ/سعى إلٮ/ه، ويحرر نڡ"

ه". وتصنڡ"



ن وشارك ڡ"ى@ ستٮ/ر ڡ"ى@ الڡ" نان حاصل عىل شهادتى@ ماح3 وأضاڡ"ت أن الڡ"
لسطٮ/ن والعالمٮ/ة، حٮ/ث ٮ/ڡ%ٮ/م حالٮ/ا العدٮ/د من المعارض المحلٮ/ة ڡ"ى@ ڡ"
نان ستٮ/ف ساٮ3ٮ/ال ڡ"ى@ مدٮ/نة ٮ3رلٮ/ن ڡ"ى@ المانٮ/ا، ويعرض ڡ"ى@ العدٮ/د من الڡ"
المدن والمعارض المهمة اذ وصلت أعماله للعالمٮ/ة، وتعرض ڡ"ى@ أهم
نٮ/ة ومڡ%تين تنيها أهم المؤسسات الڡ" المعارض والمتاحف كما ويڡ%

ن الحدٮ/ث ڡ"ى@ األعمال مثل المتحف الٮ3ريطانى@ والمتحف العرٮ3ى@ للڡ"
الدوحة. 

وزي نسطاس متوايس ٮ3تڡ%دٮ/م كتاب ٮ3عنوان اتن ڡ" نانة ڡ" وڡ%امت الڡ"
راڡ"ى@ 1997 - 2014"، الصادر وتع" راف – ستٮ/ف ساٮ3ٮ/ال – تصوير ڡ" "مونع"

نون ڡ"ى@ ٮ3رلٮ/ن. عن دار النشر "هاتٮ/ه اكنتس" ٮ3التعاون مع أاكدٮ/مٮ/ة الڡ"
نان نان مع مڡ%دمة كتٮ3ها الڡ" وهو أول كتاب ٮ/ستعرض ٮ3إسهاب أعمال الڡ"
ون ٮ/سور هوٮ3ٮ/رتوس ڡ" نٮ/ة كتٮ3ها الٮ3روڡ" كرية ڡ" كمال ٮ3الطة ومڡ%االت ڡ"

امٮ/لونكسٮ/ن. 

راڡ"ى@ وتطور أعماله وتع" ن التصوير الڡ" نان عن رحلته مع ڡ" كما وتحدث الڡ"
نٮ/ة ة، وأٮ/ضاً تحدث عن حٮ/اته وهويته وأعماله الڡ" تلڡ" Oالل السنٮ/ن المح Oح
اصة ٮ3ه اليت أصدرها ڡ"ى@ 18 اب عام 2014، Oوعن وثٮ/ڡ%ة االستڡ%الل الح

لمة ٮ3صحٮ3ة ستٮ/ف ساٮ3ٮ/ال" Oة المط رڡ" ٮ/لم ٮ3عنوان "ڡ"ى@ الع" وڡ%د تم عرض ڡ"
ريف 2014، ومن حٮ/نها حصل Oة نادٮ/ا ڡ%ٮ3الن الذي انتج ڡ"ى@ ح رح3 Oللمح
ان انات أهمها مهرح3 عىل اهتمام واسع من ڡ%ٮ3ل العدٮ/د من المهرح3
الم المستڡ%لة ان ٮ3رلٮ/ن لألڡ" الم العالمٮ/ة 2014، ومهرح3 زيرة لألڡ" الح3

صٮ/ة األرٮ3عة ڡ"ى@ Oالل معارض ستٮ/ف ساٮ3ٮ/ال الشح O2015. كما وعرض ح
. ٮ/رونا ودٮ3ى@ لندن والكويت وڡ"

ى ٮ3عد عملٮ/ة كرة المنڡ" ٮ3لت ڡ" نان: "أود أن أڡ%ول إنين ڡ%د تڡ% وڡ%ال الڡ"

ب ڡ%ّط ڡ"ى@ Oولم أرع ، واب الذاتى@ طويلة من التأمل والتحڡ%ٮ/ق واالستح3

ٮ/ر هو الوعى@ أنا أصيل دوماً من الڡ%دس ولكن ما ڡ%د ٮ/تع" ، ڡ" ٮ/ناتى@ ٮ/ير ح3 تع"



هات ى من زواٮ/ا متعددة وتوح3 ر ڡ"ى@ المنڡ" Oالل النط Oواإلدراك، ومن ح
اً ڡ"ى@ العالڡ%ة ٮ3ٮ/ن الصور والواڡ%ع الذي وص عمٮ/ڡ% ة تمكنت من الع" تلڡ" Oمح

لڡ%ه وهكذا صرت حراً". Oتح

الت ٮ3ٮ/ن Oاء دار نڡ%اش وتداح دٮ/ر ٮ3الذكر أنه ڡ"ى@ نهاٮ/ة اللڡ% ومن الح3
امعٮ/ة تستضٮ/ف العدٮ/د نان، حٮ/ث أن كلٮ/ة دار الكلمة الح3 مهور والڡ" الح3

ٮ/ن والمسرحٮ/ين واإلعالمٮ/ين العالمٮ/ين رح3 Oنانٮ/ن والمح من الڡ"
راتهم مع طلٮ3ة الكلٮ/ة ٮ3 Oادلون ح والدولٮ/ين لٮ/عملون ويدرسون ويتٮ3
ٮ3رات متعددة Oامعٮ/ة ٮ3ح امعٮ/ة، وأٮ/ضاً لتعريف طلٮ3ة الكلٮ/ة الح3 الح3

ة. اڡ" نون والثڡ% االت الڡ" ة ڡ"ى@ مح3 تلڡ" Oات مح اڡ" وثڡ%

نان لسطٮ/ن، اذ ٮ/لتڡ%ى@ الڡ" نان ڡ"ى@ ڡ" ولة الڡ" اء ضمن ح3 ويذكر أن هذا اللڡ%
زة. Oا، وع مهور ڡ"ى@ الڡ%دس، وٮ3ٮ/ت لحم، ورام هللا، وحٮ/ڡ" ٮ3الح3

ة أول مؤسسة تعلٮ/م اڡ" نون والثڡ% امعٮ/ة للڡ" وتعتٮ3ر كلٮ/ة دار الكلمة الح3
نون األدائٮ/ة والمرئٮ/ة والتراث صصاتها عىل الڡ" Oلسطٮ/نٮ/ة تركز تح عالى@ ڡ"
نون ة الٮ3اكلوريوس ڡ"ى@ الڡ" لسطٮ/ين والتصمٮ/م كما وتمنح درح3 الڡ"

الم وتعمل عىل تطوير مهارات ومواهب طالٮ3ها المعاصرة وانتاج األڡ"
يها ريح3 Oتهم وحضارتهم، حٮ/ث أن ح اڡ" راء لوطنهم وثڡ% هم سڡ" رح3 Oلتح
انات تها ٮ/شاركون ٮ3استمرار ڡ"ى@ المعارض والنشاطات والمهرح3 وطلٮ3

ٮ/ة المحلٮ/ة والدولٮ/ة. اڡ" نٮ/ة والثڡ% والمساٮ3ڡ%ات الڡ"

https://www.paltel.ps/

