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المنسقة: ليئا ابرب�

3 مراقبة" هو معرض فردي للفنانة الشابة ميساء ضاهر من مواليد النارصة. ضاهر" 6 عني�
يه6 خريجة قسم الفنون يف3

20143جامعة حيفا ) 6 داخل به يفتتح الذي األول المعرض مراقبة هو (. عني�
3 وورود" قاعته الجديدة يف3 معرض "خرب�

مكتب نقابة مًعا العمالية جنوب تل ابيب.

6 تل أبيب - يافا ، بعد خمس سنوات من تقديمها معرضها الفردي
المعرض يعترب� المعرض األول الفردي للفنانة يف3

3 وورود ويشكل هذا المعرض فرصة الظهار حصة 6 خرب�
6 معريض3

6 صالة كيبوتس كابري. لقد شاركت ضاهر يف3
األول يف3

أكرب� من عملها الفريد والمتطور.

6 كال
ة - لوحات عىل قماش وأعمال فيديو. يف3 6 السنوات األخرب�

3 مراقبة" أعمااًل ابتكرتها ضاهر يف3 يقدم معرض "عني�
3 الخيال والواقع. مع المرونة 3 من الفن، تخلق الفنانة عوالم جديدة تحافظ عىل عالقة معقدة ومدهشة بني� النوعني�

6 خيالها مخلوقات وبيئات وشخصيات، تواجه الواقع كإنسانة بالغة مع كل رصاعاتها. رموز
6 تخلق يف3

yالذهنية للفتاة اليت
من الثقافة الشعبية مثل الزخارف والحلويات وشخصيات أفالم الرسوم المتحركة، والرموز األيقونية من الرسم

، وصور 6
، والذكريات والقصص الشفوية، وكذلك الصور اإلعالمية )صور السيليف3 6 الكالسييك6 6 والفن الغريب�

الفلسطييت3
( - وكلها تتبناها ضاهر، وتعالجها كمواد. العنارص من أوقات وأماكن مختلفة تجد 6 نت ورموز ايمويج� yمن مواقع االنرب

6 مساحات عملها، ويه6 تنسج روابط وعالقات جديدة ومدهشة فيما بينها.
نفسها جنًبا إىل جنب يف3

ية مثل قضايا 6 نفس الوقت يواجه قضايا إجتماعية وسياسية مصرب�
أسلوب ضاهر ُمشّبع بالفكاهة والسخرية ويف3

. 6 الوقت الحارص3
الجندر ومكانتها كإبنة ألقلية قومية وعرقية، إىل جانب أسئلة تتعلق بتاري����خ الرسم وأهميته يف3

6 أسئلة تتعلق بالهوية الفلسطينية - ما يه6 الطبيعة الساكنة العربية؟ ما معيت3
األسئلة المتعلقة بالهوية األنثوية تدخل يف3

6 الذي سيتجول فقط عندما تتحرر
صورة امرأة عارية تظهر ظهرها فقط )وكيف ترتبط بالطفل الفلسطييت3

6 لوحة أخرى، تتحول شجرة الزيتون
(؟ ما هو الحد األديب3 لعدد الخطوط المطلوبة لرسم وجه وشكل؟ يف3 3 فلسطني�

6 ولكن أيًضا إىل غابة رائعة. هناك لوحات أخرى مزينة بالحلوى والكرز
6 إىل نمط زخريف3

6 الفن الفلسطييت3
ة يف3 3 الممرب�

( - لوحة تتساءل عن وظيفتها. 6 والزهور )مرة أخرى من رموز االيمويج�

3 واألقدام  الغربان والطيور المغردة وطرب�مثل  وكذلك بالطيور -اللوحات مليئة بأعضاء الجسم - األيدي والعينني�
3 هناك 3 كل هذه الصور العديدة للعني� قة"(. من بني� ية باسم "كشافة مرش� 6 تم تحويلها اىل العرب�

y6 )اليت
الشمس الفلسطييت3

، 6
6 تمثل النظرة الثاقبة والنظرة من الثقب والنظرة الحارسة وأيًضا الرمز الوقايب 

y6 تنظر وال ترى ، واليت
yالعيون اليت

الذي له قوى باطنية. 

، عىل الرغم من كونها لوحات شخصية وحميمية، تتعامل بويع6 مع 6
y6 لوحات ضاهر، اليت

6 موجودة يف3
كل هذه المعايب3

األنماط الثقافية "الشخصية" و "الحميمية" - عىل وجوههم الجسدية والجنسية والجندرية والعائلية. كما تصفها
6 يه6 عالم"

y6 المعرض تعرف أنها لوحة، وهناك لوحات اليت
الفنانة: "هناك لوحات يف3

المعرض انتج بمساعدة مجلس هبايس للثقافة والفن 
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 )الطابق الثاين�
15:00 - 11:00، الجمعة والسبت 20:00 - 16:00ساعات العمل: الثالثاء 



اللوحات، بال عنوان من اليمين حتى اليسار:

، زيت على قماش.  50*70، 2020اجرين سامر. ميساء ضاهر، بال عنوان، 

، زيت على قماش.  100*70، 2017الالجئين والكالب. ميساء ضاهر، بال عنوان، 

، زيت على قماش. 100*70، 2019السجادة. ميساء ضاهر، بال عنوان، 

، زيت على قماش.  50*70، 2016الشرنقة واالرنب الوردي. ميساء ضاهر، بال عنوان، 

، زيت على قماش.  50*70، 2017اليد على العشب الذي يكسوه الثلج. ميساء ضاهر، بال عنوان،

، زيت على قماش.  40*60، 2017معبر. ميساء ضاهر، بال عنوان، 

، زيت على قماش.  100*70، 2017سامر اخي. ميساء ضاهر، بال عنوان، 

، زيت على قماش.  40*50، 2020العصافير واالنسة االسبانية. ميساء ضاهر، بال عنوان، 

، زيت على قماش.  50*60، 2020العينين. ميساء ضاهر، بال عنوان، 

، زيت على قماش.  30*40، 2015العصفورين التوائم. ميساء ضاهر، بال عنوان، 

J:فيديو

.2020, 3:36انا والعوجا، 

.2020, 4:35رموز،
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� وورود"ح ول معرض " خزب�

3 وورود" منذ   عاًما - وهو معرض سنوي لبيع األعمال14تقيم نقابة مًعا العمالية وجمعية سنديانة الجليل معرض "خرب�
وع "المرأة والعمل واإلستدامة".  6 خصصت عائداته لمرش�

yالفنية اليت

6 إرسائيل، ساهموا عىل مر
6 عالم الفن يف3

3 األبرز يف3 6 ذلك الشباب والعديد من الفنانني�
، اليهود والعرب، بما يف3 3 مئات الفنانني�

6 العمل.
6 المعرض، مما ساعد عىل دمج آالف النساء العربيات غرب� المتعلمات يف3

3 يف3 السنني�

، تم تجميع حواىل6  3 ة من األعمال400عىل مر السنني� 3 وورود، باإلضافة إىل مجموعة كبرب�  فنان وفنانة حول معرض خرب�
6 السنة.

6 تم عرضها حيتy اآلن مرة واحدة فقط يف3
yالفنية اليت

وع عىل مدار العام.� يهدف 6 تل أبيب، لتوسيع المرش�
6 شارع هاعليا يف3

6 مكتب نقابة مًعا يف3
قررنا مؤخًرا إنشاء صالة عرض يف3

ة بطريقة تسمح بالكشف عن معارض ومشاري����ع 3 وورود الكبرب� 3 من مجموعة خرب� المعرض إىل تقديم معارض دورية لفنانني�
3 وورود ساعات عمل منتظمة 6 جنوب تل أبيب - يافا. حدد معرض خرب�

6 منطقة الفن النشط يف3
6 المساحة الواقعة يف3

جديدة يف3
وع للعمل اإلجتمايع6 المستمر ، 3 وورود كمرش� وع خرب� 6 مكتب مًعا إىل الحفاظ عىل سياق مرش�

لعامة الناس، وي��هدف موقعه يف3
يربط الفن والعمل بشكل وثيق وعضوي.�


