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زة لسطٮ)نٮ)ين من ع# ٮ)ين ڡ. مسة صحڡ. معة تضم أكثر من 1000 صورة التڡ8طها ح# Fرى"، 2019 – صورة محFٮ)ال، "مسٮ)رة العودة الكٮFستٮ)ف ساٮ

ضاء معة من مارس 2018 إلنهاء االحتالل اإلسرائٮ)يل. تتناڡ8ض هذه الصور مع الصور اليت تم التڡ8اطها للڡ. Fمعت كل ٮ)وم ح Fللحشود اليت تح

ل Fدي من أحFاح األمة األٮ مة توضح كڡ. دارية حالٮ)ة" ضح# Fلق "لوحة ح لق ٮFإحاكم مع الالنهاٮ)ة ، مما ٮ)ح# ىt الذي ٮ)دمج الشريط المع. Fارح الح#

التحرير.

 

لسطٮ"ن ستٮ"ف ساٮ1ٮ"ال، ما وراء ڡ'
TMR 2 • ناننا الممٮ#ز ل نان ومصور واكتب ومواطن عالمى6 ، ستٮ#ف ساٮ0ٮ#ال هو ڡ+ ڡ+

ٮ#ر الحدود والهوية ، ويصل سار والتعٮ0 اوز نطاڡTه الهائل من االستڡ+ STORIES ، حٮ#ث ٮ#تح0

https://stevesabella.com/the-great-march-of-return/
https://stevesabella.com/the-great-march-of-return/
https://themarkaz.org/ar/category/tmr-22-stories/
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إلى العالمٮ#ة.

وتو̂عراڡ+ى6  نان عالمى6 مڡTٮ#م ڡ+ى6 ٮ0رلٮ#ن ٮ#ست̂حدم التصوير الڡ+ لسطٮ#ن، وهو ڡ+ ولد ڡ+ى6 الڡTدس، ڡ+
ٮ#ر. ٮ#ركز ٮ0حثه عىل علم األنساب وعلم اآلثار للصورة.  ين كأشاكل أساسٮ#ة للتعٮ0 والتركٮ#ب الڡ+

وائز ، The Parachute Paradox ، اليت نشرتها  وهو مؤلف المذكرات الحائزة عىل ح0
ائزة إريك  از الكتاب ٮ0ح0 Kerber Verlag (ٮ0رلٮ#ن ، 2016) ، واليت تتناول استعمار ال̂حٮ#ال. ڡ+

وائز نوتٮ#لوس للكتاب لعام 2016 ألڡ+ضل مذكرات. ر لعام 2017 وح0 هوڡ+

اص ٮFه ڡ.ىt ٮFرلٮ)ن. ستٮ)ف ساٮFٮ)ال ڡ.ىt االستودٮ)و الح#

ائزة إلٮ#ن أورٮ0اخ ٮ0ترشيح من أاكدٮ#مٮ#ة دٮ#ر كونست ڡ+ى6  ڡ+ى6 عام 2008 ، حصل ساٮ0ٮ#ال عىل ح0
ى6 اكنتز (ٮ0رلٮ#ن ،  نه نشرتها هاتح0 طى6 عشرين عاما من ڡ+ ٮ0رلٮ#ن ، مما أدى إلى دراسة تع+

ون أمٮ#لونكسن ، رئٮ#س كلٮ#ة الدراسات العلٮ#ا األوروٮ0ٮ#ة ڡ+ى6  2014) مع نصوص لهوٮ0رتوس ڡ+

https://stevesabella.space/
https://stevesabella.space/
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ن كمال ٮ0الطة الذي وصف عمل ساٮ0ٮ#ال ٮ0أنه حلم  نان ومؤرخ الڡ+ سويسرا ، ومڡTدمة للڡ+
ه. الكتشاڡ+

وتو̂عراڡ+ى6 ڡ+ى6  ين ڡ+ى6 مدرسة الڡTدس للتصوير الڡ+ درست ساٮ0ٮ#ال ثالث سنوات التصوير الڡ+
امعة  ة الٮ0اكلوريوس ڡ+ى6 الدراسات الٮ0صرية من ح0 مصرارة (1994-1997). حصل عىل درح0
ة  نٮ#نج ڡ+ى6 عام 2008 ، حصل عىل درح0 والٮ#ة نٮ#ويورك ڡ+ى6 عام 2007. من ̂حالل منحة تشٮ#ڡ+
ائزة اكٮ0ارو  امعة وستمنستر ، لندن ، وت̂حرج ٮ0ح0 ٮ#ة من ح0 وتو̂عراڡ+ ستٮ#ر ڡ+ى6 الدراسات الڡ+ الماح0

ة  نون. ڡ+ى6 عام 2009 ، حصل عىل درح0 امعة الڡ+ للتمٮ#ز ، اليت تمنح ألعىل ٮ0احث ڡ+ى6 ح0
نون ، لندن. نٮ#ة من معهد سوثيب للڡ+ ستٮ#ر الثانٮ#ة ڡ+ى6 األعمال الڡ+ الماح0

ن  موعة المتحف الٮ0ريطانى6 ڡ+ى6 لندن. متحف، المتحف العرٮ0ى6 للڡ+ ن ساٮ0ٮ#ال ڡ+ى6 مح0 د ڡ+ ٮ#وح0
تتاحه ڡ+ى6 عام 2010.  هم ٮ0اڡ+ نانا تم تكلٮ#ڡ+ الحدٮ#ث ڡ+ى6 الدوحة، حٮ#ث اكن واحدا من 23 ڡ+

موعته الدائمة. متحف  نٮ#ا ڡ+ى6 مح0 ٮ#ضم معهد العالم العرٮ0ى6 ڡ+ى6 ٮ0اريس عشرين عمال ڡ+
ن المعاصر ڡ+ى6  ى6 للڡ+ سٮ#ر الٮ0الد ٮ0صريا. متحف آرس أٮ#ڡ+ نة لتڡ+ الٮ0حرين الوطين عىل لح0

نون، متحف صلصالى6  رنسا لٮ#ماند، مؤسسة رمزي وسعٮ#دة دلول للڡ+ و. كلود وڡ+ سراٮ#يڡ+
موعة  ن المعاصر ڡ+ى6 الكويت، مح0 نون، منصة الڡ+ ٮ#ل للڡ+ ، مؤسسة ٮ0ارح0 ال̂حاص ڡ+ى6 دٮ0ى6

موعات ̂حاصة ٮ0ارزة. السماوي، من ٮ0ٮ#ن متاحف أ̂حرى ومح0

ٮ#لراث، مدٮ#ري متحف هامٮ0ر̂عر ٮ0انهوف ڡ+ى6  ٮ#مٮ#ن سام ٮ0ردويل وتٮ#ل ڡ+ Tعرضت ساٮ0ٮ#ال مع الڡ
تتاح متحف. مع ٮ0ارتومٮ#و ماري وماركو ٮ0ازيين  ٮ0رلٮ#ن، ڡ+ى6 ترول، لم تروى، أعٮ'د سردها الڡ+

وكريستٮ#ن ماسٮ#ل ، أمٮ#نة ٮ0ٮ#نالى6 الٮ0ندڡTٮ#ة 2017 ، ڡ+ى6 نٮ#ل مٮ#زو دٮ'ل مٮ'زو ڡ<ى> متحف ريسو 
ٮ#ا ڡ+ى6  Tريڡ ن المعاصر ڡ+ى6 الشرق األوسط وشمال أڡ+ ٮ#نٮ#سٮ#ا ٮ0ورتر، ڡ+ى6 الڡ+ ڡ+ى6 ٮ0الٮ#رمو. مع ڡ+

ن، ٮ0ما ڡ+ى6 ذلك ٮ0ٮ#نالى6 التصوير  المتحف الٮ0ريطانى6 ڡ+ى6 لندن. شاركت ساٮ0ٮ#ال ڡ+ى6 ٮ0ٮ#نالى6 الڡ+
وتو̂عراڡ+ى6 ومعهد العالم  وتو̂عراڡ+ى6 األول من العالم العرٮ0ى6 ڡ+ى6 الدار األوروٮ0ٮ#ة للتصوير الڡ+ الڡ+

، ٮ0اريس (2016). ٮ0ٮ#نالىFotoFest 6 ، من̂طر من الدا̂حل ، هٮ#وستن (2014) ٮ0رعاٮ#ة  العرٮ0ى6
رنسا.   ون روكٮ#س. وڡ+ىLes Rencontres d'Arles (2013 6) ، ڡ+ اكرين أدريان ڡ+

ٮ#را ڡ+ى6 المركز الدولى6 للتصوير  ردٮ#ة العدٮ#دة معرضا استعادٮ#ا كٮ0 تشمل معارض ساٮ0ٮ#ال الڡ+
ٮ#رونا (2014) ، علم آثار المستڡTٮ0ل. ٮ#ري ڡ+ى6 ڡ+ وتو̂عراڡ+ى6 متحف ساكڡ+ى6 ساكلٮ#ح0 الڡ+

ر (2020) ڡ*ى) ماكن آح"

https://cdn.shopify.com/s/files/1/0631/2755/2235/files/Achaeology-of-the-Future-Catalgue-Steve-Sabella-Retrospective-Exhibition-Scavi-Scalegeri-Museum-Verona.pdf?v=1647266400
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امس عشر" ، 70 × 70 سم ، 2020. ر الح# ستٮ)ف ساٮFٮ)ال ، "ڡ.ىt ماكن آح#

ر ، هناك رحلة إلى األرض اليت اكنت ذات ٮ'وم ، األرض ، الماكن الذي ٮ'عٮ'ش "ڡ<ى> ماكن آح\
ر الصور ٮ'النا. هذا هو عميل األسايس ٮbعد كل تلك السنوات من الٮbحث ڡ<ى> حڡ< ڡ<ى> ح\

را عن كٮ'ف أن علم اآلثار ڡ<ى> المستڡhٮbل هو علم ٮ'ة. لڡhد كتٮbت مؤح\ ڡ< ائڡhها الح\ hالكتشاف حڡ
لسطٮ"ن وتوكرومات من ڡ' آثار الصورة وأنساٮbها. هذه صور ٮ8األٮ8ٮ"ض واألسود ، ڡ'

ٮ"ة ڡ'ىI الڡGرن التاسع عشر ، مع ٮbعض الصور من سوريا ولٮbنان ، ملونة ڡ<ى> المايض Mالتاريح
لق الشعور ٮbالماكن ، كما لو اكن مٮ'عهم ، وإعادة ح\ bتحbمت ٮhع. ڡhالواڡbلمنحهم إحساسا ٮ

أة ". bح ر عٮbر آلة الزمن واكن حاضرا ڡ< المرء ڡhد ساڡ<

https://stevesabella.space/collections/elsewhere
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ر هنا. حة ماكن آح" ڡ:م ٮ7زيارة صڡ*

 

رالند (2020) إٮ@ڡ*

لسطٮ)ين، 2020. معة للتطريز الڡ. Fرالند"، صورة مح ستٮ)ف ساٮFٮ)ال، "إٮ)ڡ.

لسطٮ#نٮ#ة م̂حٮ#طة معة لز̂حارف تطريز ڡ+ ارة عن صورة مح0 رالند التسعة عٮ0 مرٮ0عات إٮ#ڡ+
ى6 من لٮ#د الم̂حتڡ+ Tل هذا التڡTلٮ#دٮ#ة. ٮ#نتڡ Tموعة متنوعة من األزياء التڡ ة عىل مح0 ومنسوح0

https://stevesabella.space/pages/elsewhere
https://stevesabella.space/pages/everland
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هن ٮ#ل من ڡTٮ0ل النساء اللواتى6 ٮ#̂حٮ#طن أنماطا وز̂حارف للكشف عن تراثهن وأسالڡ+ ٮ#ل إلى ح0 ح0
وماكنهن األصيل. التطريز مشتق من أشاكل هندسٮ#ة. 

ٮ#ه كل يشء. لسطٮ#ن ، الماكن الذي ٮ#تعطل ڡ+ رالند ٮ0كل السحر الذي ٮ#̂حرج من ڡ+ ل إٮ#ڡ+ تحتڡ+
نٮ#ات أ̂حرى ، Tة ، من ٮ0ٮ#ن تڡ رز المتڡTاطعة الم̂حتلڡ+ إن أسلوب الكوالج ٮ#مكن الع+ ومع ذلك ، ڡ+
ريدة تٮ0دو كما لو اكنت تمثل كل دٮ#دة ، و̂حلق تصمٮ#مات ڡ+ من ا̂حتراق عمق الحدود الح0

ة أ̂حرى.  اڡ+ Tثڡ

ى6
ة ، ٮ0ما ڡ+ يها عرض Everland ، سٮ#تم وضع المرٮ0عات ڡ+ى6 كوكٮ0ة م̂حتلڡ+ ڡ+ى6 كل مرة ٮ#تم ڡ+
انب. ٮ0هذه الطريڡTة ، سٮ#كون لدى everland دائما إماكنٮ#ات ال اهها إلى أي ح0 ذلك اتح0

ٮ#ر إلى األٮ0د.  دٮ#دة ، تتع+ حصر لها ، مما ٮ#̂حلق صورة ٮ0صرية ح0

رالند. حة إٮ@ڡ* ڡ:م ٮ7زيارة صڡ*

موعات ستٮ@ف ساٮ7ٮ@ال. ر ڡ:ائمة مح7 انط"

https://stevesabella.space/pages/everland
https://stevesabella.space/collections/all

