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English النسخة الورقية

ذكرى ميالدأخبار الثقافةسماعياتمرئياتسينمامشهدياتمواقفمن وإلى       

في سابيال  ستيف  الفلسطيني  الفنان  الكويت  في  المعاصر)،  الفن  (منبر  "كاب"  تستضيف 

السابعة من مساء األربعاء، الخامس من الشهر الجاري، لإلعالن عن صدور كتابه "معضلة

القدس في  المولود  الفنان  فيها  يروي  الكتاب  من  لصفحات  قراءات  األمسية  تتضّمن 

من تصوراته الفنية لمقاومة االستعمار اإلسرائيلي بأبعاده من سيرته وبعضاً  ) فصوالً 
لحديث موضوعاً  ستكون  الفنية  سابيال  تجربة  في  العناصر  هذه  والسيكولوجية.  المادية 
بينه وبين الشاعر والكاتب والناقد الفلسطيني محمد األسعد، الذي سيقدم تجربة الفنان

ينظر سابيال إلى الفن باعتباره طريقته في تحرير ذاته وتحرير مخيلته، من استعمار يتمدد من استعمار لألرض إلى
مربوطاً حرة  قفزة  في  الهبوط، كنُت  مظلة  أفتح  الكتاب: "لم  من  مقتطف  في  سابيال  يقول  حيث  للمخيلة،  استعمار 
يعيش فلسطينياً  تكون  أن  يعنيه  لما  استعارة  الفضاء  في  الوضعية  تلك  أرى  أصبحُت  طويلة  ولسنوات  بإسرائيلي. 

في ة 
ّ
حر واحدة  قفزة  في  بإسرائيلي  المربوط  الفلسطيني  واقع  تشبه  االحتالل  تحت  الحياة  إسرائيلي.  احتالل  تحت 

الفضاء. هناك إسرائيلي على ظهر كل فلسطيني؛ يتحكم في كل جوانب الحياة: اإلسرائيلي هو المسيطر دائماً. وهذا

الواقع غير المعقول يضع الشعب الفلسطيني تحت تهديد دائم في حالة رهينة ال نهاية لها أبداً".
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العودة إلى القسم

بمعرض  2014 عام  في  شارك  فقد  "كاب"،  غاليري  في  وأعماله  سابيال  فيها  يحضر  التي  األولى  المرة  ليست  هذه 
، الذي عرض فيه مجموعة فوتوغرافية التقطها أليدي مجموعة من المرضى الطاعنين في السن نزالء أحد

ثم دراسته،  ليستكمل  لندن  إلى   ،
ليستقر في برلين، حيث يعيش حالياً؛ لكن القدس وبيوتها وتفاصيل المدن الفلسطينية بالعموم ظّلت غادرها أيضاً 
إيليز "سيسيل   ،(2008) المنفى"  في  بينها  ومن  والفوتوغرافية،  التشكيلية  أعماله  سالسل  معظم  في  الحاضرة  هي 
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مليون يورو

نستخدم ملفات تعريف االرتباط (كوكيز) خاصة بنا وتابعة ألطراف ثالثة لدراسة و تحليل استخدام

الموقع االلكتروني وتحسين خدماتنا و وظائف الموقع.
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النقد مرفوض لكن البوق مطلوٌب
بشّدة
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الموقع االلكتروني وتحسين خدماتنا و وظائف الموقع.
بمواصلة تصفحك لموقعنا فإنك توافق على استخدام ملفات تعريف االرتباط (كوكيز) وعلى سياسة الخصوصية.
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