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ما وراء االستعارة :النساء والحرب
تُنظم املعرض كاتارزينا فالسكا

االفتتاح والجولة االفرتاضية
 27ماي ،من الساعة  5:00إىل  5:45مسا ًء بتوقيت رشق الواليات املتحدة.
أوقات العرض
 28ماي إىل  31جويلية  ،2021من الثالثاء إىل السبت من الساعة 1:00
ظهراً إىل  6:00مسا ًء.
املكان
 291شارع الكنيسة ،نيويورك ،باإلضافة إىل تجول ثاليث األبعاد عن طريق
اإلنرتنت.

Nadja Makhlouf, Henda from the series
De l’invisible au visible: Moudjahidate, femmes combattantes, 2014

الفنانون املشاركون

زينب سديرة  -نادية مخلوف  -كاتيا كامييل  -قادر عطية  -مروة أرسانيوس
نادية مخلوف ،هنده ،من مسلسل من غري املريئ إىل املريئ :نساء مجاهدات ومقاتالت (De l’invisible au visible: Moudjahidate, femmes combattantes)،
.2014
ما وراء االستعارة :النساء والحرب يعرض أعامل خمسة فنانني معارصين يستكشفون من خالل أعاملهم تجارب بعض النساء خالل مشاركتهن يف حرب التحرير الجزائرية
( )1954-1962التي أنهت االستعامر الفرنيس الطويل للجزائر .أصبحن النساء شخصيات رئيسية يف حركات النضال من أجل االستقالل يف الجزائر مع تضاعف الحركات
املناهضة لالستعامر يف إفريقيا بعد الحرب العاملية الثانية.
لقد أبرزت الروايات التاريخية النتهاء االستعامر دور الرجال يف تحدي االستعامر األورويب ،وأدى ذلك إىل تهميش مشاركات النساء كمقاتالت ،وممرضات ،ومنظامت
للمجتمع ،ومعلامت .فقد تم استحضار النساء يف حاالت نادرة ،وظهرن كمجرد “رموز” للنضال االجتامعي والتضحية ضد االستعامر ،كاشفة القليل عن الكيفية التي
عاشت بها املرأة الجزائرية خالل حرب التحرير .مل ينىس التاريخ هذا الدور للمرأة متاماً ،ولكن مل يتم تذكرها كام يجب ،واستمرت املرأة يف احتالل مكانة ضعيفة يف
روايات حرب التحرير الجزائرية.
يسلط هذا املعرض الضوء عىل عدد من األعامل الفنية التي عالجت موضوع تجارب النساء أثناء فرتة انتهاء االستعامر يف الجزائر .الفنانة زينب سديرة تقدم فيديو
خاص عن حديث دار بينها وبني والدتها ،وتؤكد من خالل هذا العمل أهمية التاريخ الشفوي كأداة لتوثيق التاريخ من وجهة نظر املرأة الجزائرية .الفنانة نادية مخلوف
تعرض صور التقطتها ملحاربات قدامى ناضلن من أجل استقالل الجزائر جنباً إىل جنب مع صور تاريخية وسري ذاتية للمحاربات .الفنان قادر عطية يقدم فيديو ،حيث
تسرتجع قريبة له أشكال املقاومة اليومية أثناء حرب التحرير الجزائرية .الفنانة مروة أرسانيوس تتحدى الصورة النمطية للمرأة الجزائرية املقاتلة ،بينام الفنانة كاتيا
كامييل تعرض مجموعة صور للمرأة الجزائرية تجنبت من خاللها رسد تاريخ ثابت للشخصيات.
هذه األعامل سيتم عرضها جنباً إىل جنب مع صور ومجالت تاريخية مام يوفر ملحة تاريخية شاملة عن املوروثات البرصية لحرب التحرير الجزائرية.
ما وراء االستعارة :النساء والحرب هو معرض مفتوح للفنون غري الهادفة للربح يف نيويورك .آلخر األخبار واملستجدات عن هذا املعرض يرجى زيارة املوقع اآليت
 ،apexart.org/falecka.phpأو التواصل عىل .elizabeth.larison@apexart.org

كاتارزينا فالسكا هي محارضة يف تاريخ الفن بجامعة نيوكاسل وباحثة متخصصة يف تاريخ الفن الحديث واملعارص يف شامل أفريقيا .حصلت عىل درجة الدكتوراه من كلية لندن الجامعية (،)UCL
وتتشارك حالياً مع جيسيكا غريشولتز ونادية جاليص يف اعداد برنامج عن تاريخ الفن الحديث يف مركز الدراسات املغاربية بتونس (.)CEMAT
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