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معرض بتوقيع ساندرا شيفر

بيــن عامــي 2014 و2016 انكبــت الباحثــة والفنانــة األلمانيــة ســاندرا شــيفر علــى التأمــل 

ــن  ــُع بي ــوٍر يجم ــن منظ ــرب 2006 م ــد ح ــار بع ــادة اإلعم ــار وإع ــألتي اإلعم ــي مس ف

ــة  ــة والعملي ــر، والقيمــة الرمزي ــُث هــي فعــٌل إراديٌّ ُمتََفّك مســاءلة »العمــارة« مــن حي

ــه. للفضــاءات موضــع اإلعمــار وإعادت

ــى إنجــاز  ــي، إل ــل قل/قول ــن، ب ــى إنجــاز شــريطيِن اثني انتهــى هــذا البحــث بشــيفر إل

تجهيزيــن ِعمــاد كل منهمــا شــريط: »مليتــا« )2016( و»حــارة حريــك ـ المســتقبل 

ُمْســتَْحدثًا« )2017(. وإْذ يحــاول األول مــن هذيــن أن يقــرأ مليتــا المتحف/المعلــم 

بلحــاظ مــا يقترحــه علــى زواره مــن ســردية، ومــن مشــاركة عمليــة فــي هــذه الســردية 

مــن خــال زيارتــه، يحــاول الثانــي أن يقــرأ مســاهمة العمــارة فــي إعــادة إنشــاء فضــاٍء 

ــذا المــكان. ــرٍة له ــة ذاك ــٍر وتزكي مدم

متخــذة مــن »الهنغــار«، القائــم فــي قلــب حــارة حريــك، صفحــًة بيضــاء، تكتــب شــيفر، 

ــن خــال إحاطــة  ــن الشــريطين/التجهيزين، وم ــرض متواز/متقاطــع لهذي ــن خــال ع م

ــد«  ــروع وع ــّده »مش ــي أع ــٍم دعائ ــن فيل ــتخرجة م ــة« مس ــرض بـــ 22 »لوح ــذا الع ه

ــاء  ــاب البن ــة ــــ تكتــب مســاهمتها الشــخصية فــي كت ــة الجنوبي إلعــادة إعمــار الضاحي

ــول!       للمجه



نبذة عن الفنان

تعمــل ســاندرا شــيفر فــي مجــال األفــام وتجهيــز الفيديــو بمــا فــي ذلــك التصويــر الفوتوغرافــي. 

يتمحــور عملهــا علــى عمليــات الكشــف وإعــادة قــراءة المســتندات والصــور والســرد المكانــي. 

ــش  ــى بالهام ــي تعن ــات الت ــي األدبي ــث ف ــوع البح ــتخدام موض ــى اس ــا عل ــز عملُه ــا يرتك غالبً

التاريخــي والصراعــات السياســية والمســاحات الخضريــة والجغرافيــة السياســية. ُعرضــت أعمالهــا 

فــي برلينالــي )المنتــدى الموســع 66و67(، شــيرن كونســتهالي فرانكفــورت؛ مومــوك، فيينــا؛ متحف 

ــوس؛  ــون، فيلني ــي للفن ــا، برشــلونة؛ المعــرض الوطن ــو، إســطنبول؛ ال فيرين ــا؛ ديب ــج، كولوني لودفي

www.mazefilm.de .برليــن HKW الكاميــرا النمســا، غراتــس. هــاوس ديــر كولتــورن ديــر فيلــت

أشرف على اإلدارة التقنية لهذا المعرض: أيمن نحلة.

مصمم غرافيكي: نانسي ناصر الدين
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شكًرا:

ــرغ،  ــرس فلكنب ــن ايلي ــون، مارتي ــودو ايش ــا أوت، ك ــون، ميكاي ــا أندرس ــاؤوط، أنجي ــيلفيا ارن س

مارايــكا بارنيــن، رانيــة بشــارة، ســاندرا بطــرس، بــراد بوتلــر، مونيــكا بورغمــان، يوخــن بيكــر، حيــاة 

ــا  ــل، فــؤاد جهــاد مرعــي، منــى حــرب، راني ــن جمي ــا جرجــورة، حســن الجشــي، الي ــران، كاتي جب

حيــدر، أبــو ســعيد الخنســا، ناديــن خيــاط، انشــا داوتشــيكوفا، كزريــن دويســكوفا، كاريــن ربيــرت، 

الســكي روزنفيلــد، كليمــن زايتــز، رنــا الســاحلي، رانيــا ســتيفان، هشــام ســام، جنــان ســليم، لقمــان 

ســليم، عدنيــة شــبلي، علــي ضاهــر، هــارون فاروقــي، كريــم فــرح، رهيــف فيــاض، ميــرل كروجيــر، 

يوهانــس كوهــن، كاروليــن كيربيــرج، بريتــا لــورش، ســلمى مرشــاق ســليم، لمــا المصــري، ابتســام 

ملــك، دوريــن منــدي، أحمــد منصــور، عائلــة خريــس، عامــر مهتــار، رانيــا ناصــر، روث نــواك، ســارة 

هوتــر، يانينــا  هيروفــا، ســمير وديــع دكاش، كاثريــن ويلدنــر، بــوال يعقــوب، فريــق عمــل أمــم.
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