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 تََضاّم: معرض فوتوغرافّي من الیمن في برلین
 

"تََضاّم" ھي مبادرة أطلقھا معھد غوتھ لعرض اإلنتاج الفنّي لفنانین وفنانات من الیمن. من خالل 
أعمال التطویر الثقافّي لمعھد غوتھ في الیمن، أصبح المشھد الفنّي الیمنّي متاًحا بشكل أوسع 

ول/ كانون األ 3للجمھور في ألمانیا، حیث سیقُام معرض جماعّي للتصویر الفوتوغرافّي في 
في  2022كانون األّول/ دیسمبر  12في تمام الساعة السادسة مساًء وحتّى   2022دیسمبر 

"SOMA Art Space برلین. إضافةً إلى حفل االفتتاح، سیكون ھناك برنامج عام ونقاشات "
 طوال فترة المعرض. 

 
كل شاعرّي، إلى یأخذ المعرض مفھوم "تََضاّم" كنقطة انطالق لھ، حیث تُشیر كلمة "تََضاّم" بش

للعناق. وھو أیًضا مصطلح یُِظھر مشاعر الشوق في بلد مّزقتھ الحرب  -التمّسك ببعضنا وااللتقاء 
واألزمات اإلنسانیّة، حیث أصبحت كلمة "سالم" حساسة جًدا في ھذا السیاق. وبالتالي، ما 

 ع؟ومیّة للمجتمبشكل أبعد من تعابیر التماسك والتآزر الی -القصص التي یمكننا أن نرویھا 
 

من خالل دعوة مشتركة أطلقھا كّل من معھد غوتھ في عّمان وبون، قامت لجنة تحكیم مستقلّة 
مؤلّفة من ثناء فاروق ونادیة بسیسو وحسام حسن، باختیار أعمال لخمس فنانین وفنّانات من الیمن 

مصّورین  لمؤلّفة منللمشاركة في معرض للصور الفوتوغرافیّة في برلین. وعلّقت لجنة التحكیم ا
َمت مشاریع التصویر  من الیمن واألردن على تقدیرھم الكبیر للطلبات الُمقّدمة. حیث قُّدِ

الفوتوغرافي المختارة من الفنّانین عبیر عارف وسمیّة سماوي ومحمد عبد الخالق وصادق 
 بتكرالحراسي والبراء السامعي "سلسلة من الصور التي فّسرت معنى كلمة تَضاّم بشكل م

 وصّورتھا بطریقة حمیمیّة وشخصیّة".
 

تتّخذ عبیر وسمیّة منظوًرا شخصی�ا وشاعری�ا أثناء توّسعھما في معنى األسرة كتعبیر عن 
التماسك، وبوادر الرعایة الجماعیّة كتعبیر عن الترابط المجتمعّي. تعرض كل سلسلة صوًرا 

االستثنائیّة المختلفة. یقّدم محمد نظرة فریدة لجمال المجتمع الیمنّي وشعبھ في الحاالت الیومیّة و
على التراث الثقافّي، وذلك من خالل تصویره للعمارة التقلیدیّة الیمنیّة. بینما یؤّكد كّل من صادق 
والبراء على عالقتنا بمشاھد والندسكیب معیّنة من خالل التصویر الفوتوغرافي، والمشاعر التي 

 .تحملھا ھذه البیئات بالنسبة لنا
 

 نظرة على المشھد الفني والثقافي في الیمن
یوفّر المعرض للزوار في برلین فرصة الكتساب نظرة فریدة للمشھد الثقافي في الیمن. تقول 

، 2020الورا ھارتس، مدیرة معھد غوتھ األردن، والذي قام باستئناف عملھ في الیمن فقط عام 
وصمود الممارسین الثقافیّین في الیمن أمٌر  نتیجة للحرب التي استمّرت سبع سنوات، إّن "إبداع

مثیٌر لإلعجاب، وإّن عودة التبادل الثقافي فرصة ثمینة، لذلك أنا سعیدة جًدا لعرض أعمال 
المصّورین الیمنیّین في برلین". كما وّضحت الفنانة الیمنیّة نجالء الشامي، التي دعمت المشروع 

ا من الحیاة الیومیّة في الیمن، ویُعتبر وسیلة للتعبیر كمستشارة: "ال یزال الفّن یشّكل جزًءا مھم� 
والمقاومة. لذلك، فإنّھ من المھم للفنّانین والفنّانات عرض أعمالھم على المستوى الدولّي، وبالتالي 

 تحفیز الخطاب حول المشھد الثقافّي في الیمن".
 

 3قامت بتقییم المعرض الریسا دیانا فورمان بالتعاون مع نجالء الشامي، وسیتم افتتاحھ في  
 12في تمام الساعة السادسة مساًء، وسیستمر المعرض لغایة  2022كانون األول/ دیسمبر 
في برلین.  SOMA Art Space، إلى جانب برنامج عام في 2022كانون األّول/ دیسمبر 

في  2022كانون األّول/ دیسمبر  10یّة مع مشاركة الفنانّین والفنّانات یوم وستُعقد جلسة نقاش
 تمام الساعة السابعة مساًء.

 
 لمزید من المعلومات:

www.goethe.de/tadham 
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 معھد غوتھ األردن
 من .ألمانیا االتّحادیّة والعامل في كافّة أنحاء العالمالمعھد الثّقافي التّابع لجمھوریّة  ھوغوتھ  معھد
 للدول التعلیمیة األنظمة في األلمانیة اللغة بناء في تساھم ، دولة 98 في معھًدا 158 خالل

 أللمانیا عيوالمجتم الثقافي التنوع حول معلومات وتوفر الدولي الثقافي التعاون وتعزز ، المضیفة
 ثرأك تضم شبكة وتھغ معھد یوفر ، العالمیة الشریكة المؤسسات مع التعاون خالل من. وأوروبا

 .العالم حول موقع 1.000 من
 

منذ عامین، عمل معھد غوتھ األردن على استئناف عملھ في الیمن. لغایة اآلن، تم إعادة تشكیل 
فریق یضم خمسة أفراد یعملون ھناك مع عدد كبیر من الشركاء الیمنّیین في برامج مختلفة 

 لتعزیز الفن والثقافة والتبادل الدولّي.
 
 

 معھد غوتھ بون
تعمل "مراكز التعلیم الثقافّي الدولّي" في معاھد غوتھ في ألمانیا على إنشاء جسر تواصل لیمتد 

حیث یعملون على جعل وجھات النظر الدولیة الموجودة في التعلیم الثقافي متاحة  لكل العالم.
وفي نفس الوقت، یحثّون على التماسك المجتمعّي في ألمانیا. ومن للجمیع على الصعید الوطنّي، 

المخطط إنشاء منصة یمكن من خاللھا تطویر التبادل االستراتیجّي للخبرات بین المعاھد التي 
تُعزز التعلیم الثقافي. سیكون ھذا مشروًعا طویل األمد، وسیھدف إلى مكافحة التّطرف الیمینّي 

 میّة.والعنصریّة ومعاداة السا
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