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 ربـحــن والـفــال

 راقـعـات من الـبـاجإ

 قسم الجغرافيا - (UCL) الجامعية نلند كلية–نجرام د. آالن إ
a.ingram@ucl.ac.uk. 

 2102نوفمبر 

 
المرحلة المتوسطة لالكاديمية وبدعم من   ،ايقسم الجغراق -UCL الجامعية لندن كلية مننجرام إجراه الدكتور آالن أينبثق هذا التقرير من مشروع بحث 

 .2102-2100للعام الدراسي  البريطانية
العراقية  الحربحول  الحوارنشر وتوسيع دائرة  الى يضًاأ يهدف فهذا المشروع الحوار احياءو العامة االكاديمية للمعرفةالمساهمة السعي في  الى باالضافة

 للغزو. الذكرى العاشرة حتى زامنتهااطات الفنية التي النشتسليط الضوء على ل
 بهذا المتعلقةمشاركة في القضايا الفي تاحة الفرصة للجمهور إلزاييك، ومهرجان )ريل(،  وقاعة الم ،، آرك UCL -كلية لندن الجامعية: نشكر كل من

 المشروع.
 تعقيباته.لف الناصر لدعمه هذا المشروع وشكر خاص الى يوسو

 :التالي الموقعكم زيارة مدونة هذا المشروع على بامكان
http://responsestoiraq.wordpress.com/ 

mailto:a.ingram@ucl.ac.uk
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 اتـويـتـحـمـال   
 المقدمة -اواًل     
 النشاطات والنتاجات الفنية.ض، الجدول الزمني للمعار -ثانيًا  
 .حاورمسئلة والاال - ثالثًا 
 

 المقدمـــــة -اواًل
الفنانين والمؤسسات  بإجاباتهذا التقرير المختصر  ُيعنى

الفنية في المملكة المتحدة  حول غزو العراق في عام 
وألول  واالحتالل وما بعده. كما يهدف هذا التقرير 3002

وإلى هذه  لردود األفعال شاملةالى تقديم صورة  مرة
ذه اآلراء تتجاوز في كثير ان طبيعة وتنوع ه الكشف عن

من االحيان كل التقديرات. وبعرض هذا التباين سيتسنى 
لنا تكوين صورة ملموسة حول طبيعة التشابك بين الفن 

 والحرب فيما يخص العراق.

جدواًل زمنيًا للمعارض  يقدممن هذا التقرير،  الجزء االول
 ومعالفنية المقترنة بالحرب.  واألعمال الفنيةوالنشاطات 

يعكس تزامن،  أوليًا ًالكنها تبقى مؤشر ،انها ليست شاملة

 وطبيعة ردود افعال الفنانين والمؤسسات الفنية. ومدى
وعلى الرغم من ان هذا الجزء من التقرير سيركز على 
االحداث في المملكة المتحدة، غير انه ستيضمن ايضًا 

من االعمال والمعارض الفنية التي اقيمت خارج  ًابعض
 ق من قبل فنانين مغتربين.العرا

من هذا التقرير، فسيستعرض بعض  الجزء الثانيأما 
االسئلة والمواضيع كمحاور لنقاشات مقبلة، دون ان يكون 

األنسب له من  كلٌّ سيعين .بموضوع مسبقهناك الزام 
واستكشاف هذا التباين بحد  بين مختلف القضايا واألسئلة،

 . ذاته هو هدف هذا المشروع
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عض الفنانين وأمناء المتاحف والمعارض قد ولعل ب
الذهاب إلى و أفي التحدث عن نتاجاتهم الفنية،  ونيرغب

الفن  بموضوعاوسع نطاقًا من حيث احاطتها  تناول مسائل
في  نافعًاسيكون  التالي ولعل هذا الملخص والحرب.
 فكرة هذا المشروع. مصادراستيعاب 

ج القضايا التي تم درتمن هذا التقرير س الجزء الثالثوفي 
ن يعكس أاختيارها والمحاور المقترحة للطرح ويطمح 

 التالي:

كيف تم تناول موضوع الحرب في الفن؟ سيتم  -واًلأ
التعرف على االجابة عبر التجارب الشخصية ووجهات 

 النظر المتفاوتة ومن خالل الممارسات الفنية المختلفة.
سياسات "عالم و المؤسسات الفنية كيف كان تعامل -ثانيًا
 مع هذه النتاجات الفنية؟ الفن"
 وما هي آثار هذه النتاجات خارج حدود عالم الفن.  -ثالثًا

 
ها على الصيعد االجتماعي، والسياسي، ؤمع جغرافية المكان وكيف يتم بنا فيها يتم التعامل التي كيفيةالالتعرف على  أهميةكمن تفي ثنايا هذه االسئلة 

 و غير مألوف، حميم او غريب، آمن او مهدد.أكتكوين مألوف وي، والمادي، والثقافي، والعاطف
الحرب ووقع تجاه مسؤولية ال مع قضيةتوصل اليه هو التعرف على طبيعة تفاعل الفنانين والمؤسسات الفنية في المملكة المتحدة، يرغب هذا المشروع الما 

 ررًا.كثر تضاأل اللذين كانوا تأثيراتها على الناس واالماكن
 ؟بطريقة مختلفة السالم  بشأن أن نفكر علىكيف بامكان االنجازات الفنية التي استجابت للحرب ان تساعدنا  وأخيرًا

 .المثارةسيتضمن ايضًا النقاشات التي تمت حول هذه القضايا ولهذا المشروع  كاملبنشر تقرير  2013سنقوم في منتصف عام 
 

 اللكتروني التالي:يرجى ارسال تعقيباتكم الى البريد ا
a.ingram@ucl.ac.uk
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 التسلسل الزمني للمعارض التي اقيمت، النشاطات واالعمال الفنية  :اواًل
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عًا" "نعمل م ": استهدف هذا المعرض، الذي نظمته مؤسسةحياتنا المتشظية: تكوينات وحكايات لعراقيين مغتربين"
الذي أقيم في قاعة الديوراما في لندن، الى تبديد فكرة اعتبار العراق مرادفًا لصدام حسين. وكان المعرض الذي تم 

 مواضيع وقصصًاوقدم  3002التخطيط له الكثر من عام قبيل الحرب، قد ٌأفتتح في أوائل شهر آذار/مارس عام 
 نية ذات اهمية ودالالت خاصة مرتبطة بالعراق.لفنانين عراقيين استجابوا لدعوة المساهمة بأعمال ف

http://arts.guardian.co.uk/pictures/0,,924787,00.html  الحوارالتالي ايضًا لمتابعة  الموقعندعوكم لزيارة 
 .Ali,%20N,%207.pdf-worksanddays.net/2011/File07.Alwww   ساهمت في اقامته نادية العلي: الذي

مجموعة واسعة من االعمال الفنية نفذها جمع من المتظاهرين والفنانين المعروفين والتي ": مظاهرات مناهضة للحرب"
عتبر ت والتي، 3002فبراير/شباط عام  51المظاهرات المناهضة للحرب التي اقيمت في  منكونت جزءًا ال يتجزأ 

مظاهرة االكبر في تاريخ بريطانيا. وما كان ملفتًا على وجه الخصوص في هذه المظاهرات هي الشعارات االيقونية ال
قام بتصميمها الفنان -تشبهًا بالدم -باللون األحمر  وتم رش خلفيتها البيضاءباألسود طباعة كلمة )ال(  تحيث تم

ي  مظاهرات عديدة ضد رئيس الوزراء البريطاني االسبق استنسخت الحقًا ف –والمصمم المتميز )ديفيد جنتلمان( 
 Troopsو " ’Bliar‘و مزيد من الكذب( )ال شعارات:)توني بلير( حيث استبدلت كلماتها بـ

out."http://blog.eyemagazine.com/?p=2961 

رشاد سليم الذي  أعدهاقيم هذا المعرض في صالة "دي لوكس" في هوكستون، : "قبل/ بعد / واآلن: رؤى عن العراق"

http://arts.guardian.co.uk/pictures/0,,924787,00.html
http://blog.eyemagazine.com/?p=2961
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هذا الى جانب فنانين مقيمين  .قام بجمع فنانين من العراق: هناء مال اهلل، كريم رسين، نزار يحيى وشمسي الدين أمين
ر. واعتبر هذا المعرض هو في المملكة المتحدةـ: جنان العاني، عالء السريح، ضياء العزاوي، قتيبة الجنابي  وريبوا

 اعمال جديدة لفنانين عراقيين. في تقديمفي بريطانيا منذ بداية الحرب،  من نوعه االول
http://www.undo.net/it/mostra/15580 

لفنانين عراقيين من بينهم: عداالت،  ليلى  اعمااًل: أقيم هذا المعرض في صالة )آية( بلندن والذي جمع  "تعابير األمل"
مستقبل محفزًا وملهمًا من أجل كان  وقدهذا المعرض ردًا على االحداث في العراق  وجاءوريبوار.  سعدي داودكبة، 

 http://www.ayagallery.co.uk/4666.htmlاكثر ايجابية. 

من صفائح  امربع الشكل مصنوع ًارجورن، تضمنت تكوين": تكوينات )انستليشن( قدمها توماس هيتضاريس االنجراف"
كارتونية على هيئة جنود يقومون بـ "حماية" المدينة وهي مصنوعة من مجموعة صناديق كارتونية، صوف، واوراق 

غاليري الـ )تيت(  وكان هذا في عام  معدنية. أقتنى هذا  العمل
3002.t11885-topography-drift-http://www.tate.org.uk/art/artworks/hirschhorn  
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استعرضت صالة "االكواريوم" ردود افعال مجموعة من الفنانين، والمصممين  ورسامي   –"باكس بريتانيكا" 
د جنتلمان، جيمي ريد، بانكسي، بيتر كينارد، مارتن روسون،  وستيف الكاريكاتير حول الحرب. وكان من بينهم: ديفي

من بينها أعمال بانكسي النادرة "الحرب الخاطئة"  ون المشاركون،مطبوعة فنية وقعها الفنان 69بيل. ضم العرض 
من هذه  تباع اآلن بحوالي عشرة آالف جنيه استرليني. كما تم تصوير العديد -كان له وقع كبير في العرض والتي

 (.3055)لندن: فرانسيس بووتيل  "أوقف الحرب: تاريخ غرافيكي"االعمال الفنية وضمها في كتاب بعنوان: 
pictures-in-history-graphic-a-war-the-/dec/13/stophttp://www.guardian.co.uk/books/gallery/2011  

: مشروع مشترك ساهم فيه كل من: صادق طعمة، يوسف الناصر، ساطع هاشم، انعكاسات الحرب"  "مطر اسود:
والشاعر فوزي كريم. تولدت فكرة عنوان المعرض "المطر االسود"، اثر اجتماع  لشعراء وكتاب وفنانين مغتربين في 

http://www.undo.net/it/mostra/15580
http://www.tate.org.uk/art/artworks/hirschhorn-drift-topography-t11885
http://www.guardian.co.uk/books/gallery/2011/dec/13/stop-the-war-a-graphic-history-in-pictures
http://www.guardian.co.uk/books/gallery/2011/dec/13/stop-the-war-a-graphic-history-in-pictures


6 

 

المتحدة كان هذا اسبوعًا قبل بدء الحرب. اقيم المعرض في  متحف )جارنوود( في محافظة الفبورا. واستمر المملكة 
 حمل هذا العنون، يعرضها دوريًا في المملكة المتحدة وخارجها.تيوسف الناصر في العمل على سلسلة من اللوحات  

 
)ستي هول( في لندن. أتت هذه االعمال ردًا على سلسلة من االعمال لـ كينارد فيليبس عرضت في قاعة جائزة" : "

ميدالية " الحرب العالمية على االرهاب" التي انشأها الرئيس االمريكي السابق جورج بوش في مارس/آذار عام 
 .3002والميدالية العراقية التي انشأها وزير الدفاع في عام  3002

http://www.kennardphillipps.com/tag/award/ 
3
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فيلبس. وكان هذا -بالمساهمة مع بيتر كينارد وكات بيكتون ئهاقام كينارد فيليبس بأنشاالحرب":   غرفة "الحرب على
رض تى هذا العأ" في صالة نورويتش للعرض. و01العمل ضمن مشاركات المهرجان الدولي للشرق  "مهرجان عام 

ن على اثرها بنقل ون المساهمواستجابة لدعوة من أمين المعرض جوستاف ميتزجر للفنانين لتقديم مقترحات. قام الفنان
معدات استوديوهاتهم واعمالهم الى صالة العرض، لمنح  الزوار فرصة المشاركة في إنتاج العمل الفني وليتسنى 

صوير ملصق بعنوان: تطات التلفزيون". وتم عبر هذا المشروع تغطية النشاط "عبر موجات األثير، واإلنترنت أو مح
 .حربيةال اتطائرال حيث كانت تقلع منهونصبه على السياج الحدودي لقاعدة "الكنهيث" الجوية،   -STOP –'قف' 
war-on-war-05-thttp://www.kennardphillipps.com/eas 

انتجها  في لندن اعمااًل  -Coningsby -ضم هذا العرض في غاليري  كونينغسبيفي العراق":  ويريصت رسام"
لصحيفة التايمز.   االفنان كوك ماثيو خالل جولتين كان قد قام بهما في العراق.  كانت جولته االولى بصفته رسام

 ش اإلقليمي البريطاني.وكانت الجولة الثانية بصفته عضوًا في الجي
2005-october-iraq-in-illustrator-an-cook-http://www.coningsbygallery.com/exhibition/matthew 

http://www.kennardphillipps.com/tag/award/
http://www.kennardphillipps.com/east-05-war-on-war
http://www.kennardphillipps.com/east-05-war-on-war
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": هو عنوان المعرض الذي اقيم في متحف  لندن االمبراطوري الحربي.  والذي الحرب في الشرق األوسط "فنانو 
فنية نفذت خالل الحرب العالمية االولى، والحرب في  أعمااًل ،اصةالمتحف الفنية الخ مقتنياتمن  ،في عرضه انتخب

 افغانستان والعراق.
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مائة الف دائرة  المؤَلف منقام ديفيد جنتلمان بأبتكار هذا العمل  3009في فبراير  ":من الدم ةقطر 011.111"
. صفت هذه البطاقات الحقًا واحتالله قعدد قتلى وضحايا الغزو على العرالحمراء مرسومة على بطاقة بيضاء، رمزًا 

  www.thecnj.com/review/2009/081309/books081309_04.html في ميدان البرلمان.

 
معرض اقامه المتحف البريطاني حول كيفية استخدام الكتابة في الفن المعاصر في الشرق األوسط "الفن بالكلمة": 

ن العراقيين من بينهم: ميسلون فرج ، ضياء العزاوي، هاشم ساطع، وشمال أفريقيا.  تضمن عددًا من أعمال الفناني
ن بمعالجة الصراعات السياسية الحالية ورشاد سليم ، وليد ستي، كريم ريزان.  واستكشف هذا العرض كيف قام الفنان

. والسابقة في عملهم
http://www.britishmuseum.org/explore/online_tours/museum_and_exhibition/word_into_art/wor

d_into_art.aspx  

 
ر منذ أقيم هذا المعرض في صالة "ليتون هاوس"  في لندن، وقدم اعمااًل نفذتها سعاد العطا"دموع المدينة القديمة": 

 ردا على غزو العراق. 3002عام 

لوحات زيتية شاسعة الحجم، عرضت على اعمدة السقاالت للفنان كيناردفيليبس، في صالة "عراق بدون عنوان": 

http://www.britishmuseum.org/explore/online_tours/museum_and_exhibition/word_into_art/word_into_art.aspx
http://www.britishmuseum.org/explore/online_tours/museum_and_exhibition/word_into_art/word_into_art.aspx
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   iraq-pps.com/untitledhttp://www.kennardphilli-/2006   "فوتوتيوشون"  في بريكستون بلندن.

قدم كينارد فيليبس في هذا المعرض اعمااًل مناهضة للحرب العراقية  والتدخل اإلسرائيلي في لبنان. "فاحش": 
tions/page/2/http://www.kennardphillipps.com/category/exhibi  

ضم هذا المعرض في غاليري )ارك( مجموعة جديدة من لوحات بانورامية ليوسف الناصر من سلسلة " مطر اسود " 
 اعمال طويلة بنفس االسم تدور حول موضوع الحرب في العراق

 

رة لنفسه على عمل فوتوغرافي للفنان كينارد فيليبس،  يظهر فيه صورة توني بلير وهو يلتقط صو غيتو سانتا": "
هاتفه المحمول، وفي الخلفية بئر نفطي يحترق. عرض هذا العمل في اطار "معرض مؤقت" اقيم في شارع اكسفور 

  y/exhibitions/page/2/http://www.kennardphillipps.com/categor .3009بلندن، في فترة اعياد عام 
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 3007الموافقة عليها وتطبيقها في عام  تيأتي هذا المعرض في ظل التشريعات الجديدة التي تم"دولة بريطانيا" :  
متظاهر ومناهض  -في بريطانيا. حيث قامت الشرطة بتفكيك وازالة معظم االعمال التي كان قد جمعها براين هاو

"بارلمان غرين". وكان رد الفنان مارك والينغر ازاء -فسحة الخضراء امام مبنى البرلمانوعرضها  على ال -للحرب 
ما قامت به الشرطة البريطانية، هو إعادة عرض هذه المجموعة من االعمال، في معرض  اطلق عليه عنوان 

ن مبنى البرلمان. والتي تبعد مسافة قصيرة ع –"بريطانيا".  وكان هذا في قاعات )دوفين( في معرض تيت برتن 
مرئيًا ارادت له السلطات ان  ما جعل شيئًات أنوعقب مارك والينغر قائاًل: "اصبحت المسألة في غاية البساطة حقًا: 

     .3007".  تم تكريم مارك والينغر بجائزة تيرنر في عام المرئيًايكون 
http://www.tate.org.uk/britain/exhibitions/wallinger/                    

http://www.kennardphillipps.com/untitled-iraq-2006/
http://www.kennardphillipps.com/category/exhibitions/page/2/
http://www.kennardphillipps.com/category/exhibitions/page/2/
http://www.kennardphillipps.com/category/exhibitions/page/2/
http://www.tate.org.uk/britain/exhibitions/wallinger/
http://www.tate.org.uk/britain/exhibitions/wallinger/
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كلف  ستيف ماكوين من قبل المتحف االمبراطوري الحربي،   3002في شهر مايو/أيار عام  "الملكة والدولة" : 
كثير من مع حة البريطانية وفيذ عمل  حول الحرب. وبعد رحلة إلى البصرة قام بها ماكوين بصحبة القوات المسلنبت

بمقترح تخصيص ذكرى لتكريم الجنود الذين قتلوا في العراق وذلك عبر سلسلة من الطوابع الرسمية  رجعالتأمل، 
يصدرها البريد الملكي. وباشر بالعمل مع أسر الجنود المقتولين  وحثهم الختار صورة فوتوغرافية مفضلة الحبائهم 

قام بعدها ماكوين بانتاج سلسلة من الصور المنسوخة بصيغة طوابع  .ي هذا المشروعالمفقودين ليتم استخدامها ف
سلسلة من قاعات العروض في  بين 3050هذه المعروضات في عام  وتنقلتبريدية عرضها في صندوق خشبي. 

الفنون"  في عام  ها منظمة "خزانةتجميع أنحاء البالد، وفي ناشيونال بورتريت غاليري ايضًا. وفشلت الحملة التي قاد
تحت عنوان "الملكة والبلد"   تمكن المعرض تحقيق هدفها. غير انمن  المشروع، "البريد الملكي" في أن يتبنى، 3050

 .3053في العرض ثانية  في غاليري " غولد ثريد" بـ بلفاست في عام 

http://www.artfund.org/queenandcountry/Queen_and_Country.html 

 

‘Blairaq’- :)في هوكستون، في الفترة التي تزامنت مع  –ُنظم هذا العرض في غاليري ليونارد سانت  )بلير/عراق
رب العراقية وضد حملة استقالة رئيس الوزراء توني بلير. وقدم هذا المعرض اعمااًل لـ كينارد فيلييبس المناهضة للح

  http://www.kennardphillipps.com/blairaqالحرب على اإلرهاب.
http://www.socialistworker.co.uk/art.php?id=12201 

 

اوالت مطولة وبعد مرور حقبة زمنية على عادة ما يتم تنفيذ النصب التذكاري بعد مدنصب تذكاري للحرب العراقية": "

http://www.artfund.org/queenandcountry/Queen_and_Country.html
http://www.kennardphillipps.com/blairaq/
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مارك سالدن   به للجدلل قام اعرضًا مثير ،ICA. وعلى الرغم من هذه التحديات استضاف غاليري الـ الجدلانتهاء 
وفي هذا  بالتنسيق مع الفنانين المشاركين بتقديم مقترح لنصب تذكاري عن حرب العراق فيما كانت الحرب في أوجها.

من الفنانين: جالل توفيق، جيرمي ديللر، ليام جيلليك، ليدا عبدول، سام دورانت بالعمل على سلسلة العرض قام كل 
فيديو تعالج موضوع التخطيطات، وتسجيالت والمن التكوينات )االنستليشن( تتضمن صور، نماذج من التكوينات، 

  http://www.ica.org.uk/13499.twl .رمزيةاو  ةالحرب بطريقة مباشر

  

مثلت اعمال النحات مايكل ساندل، مشاهد من العراق عبر ثالثة الواح. يتوسطهما مشهد لتوني "ثالثية العراق": 
 كما لو كان الخروج –( داونينغ ستريت 50) -وزوجته شيري بلير وهم يخرجون من مبنى المنزل الوزاري الرسمي

من الجنة. وتم تكريم الفنان مايكل  ساندل بجائزة )هيو كاسون( من االكاديمية الملكية لتخطياطته. كما  )خروج آدم(
   نال العمل تغطية اعالمية واسعة في المملكة المتحدة وخارجها.

rawPop.asp?id=89http://www.thedrawinggallery.com/d  

 

هذا العمل نفذه فنان البوب وضابط الجيش السابق  جيرالد لينغ. وهذه اللوحة عند مشاهدتها  "الحقيقة أو العواقب": 
( التي 20من زوايا مختلفة تكشف مشهدين:  جورج بوش والقصف على بغداد، وتوني بلير والحافلة  اللندنية )رقم 

.قام متحف الجيش الوطني باقتناء هذا العمل وعرضه الحقًا في الذكرى الثانية 3001يوليو  7فجرها انتحاري  في 
 للتفجيرات اللندنية مما اثار الكثير من الجدل حوله.

2/http://www.geraldlaing.com/index.php/work/warpaintings/P1  

 

http://www.ica.org.uk/13499.twl
http://www.thedrawinggallery.com/drawPop.asp?id=89
http://www.thedrawinggallery.com/drawPop.asp?id=89
http://www.geraldlaing.com/index.php/work/warpaintings/P12/
http://www.geraldlaing.com/index.php/work/warpaintings/P12/
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معرض مشترك العمال هناء مال اهلل و رشاد سليم في قاعة آية في لندن،  الطرق المتطورة لتدمير المدينة القديمة": "
  http://www.ayagallery.co.uk/4666.htmlتناول الموضوع دمار بغداد.

 

انتجتها نساء عراقيات بالتعاون مع  حكايات بالصور الفوتوغرافيةقدم هذا المشروع  " "مصاريع العراق المفتوحة 
. خبرتهن المكثفة للمكان الذي عشن فيه الحرب على حياتهن، وعلى للكشف عن تأثيرالمصور أوجيني دولبيرغ، 

انية في غاليري  وعرض ث 3007مصاريع العراق المفتوحة" في قاعة "كوينز وولك" في   ساوث بانك عام "عرض 
. 3053في بيلفاست بأيرلندا في عام  -غولد ثريد-الخيط الذهبي 

http://news.bbc.co.uk/1/hi/world/middle_east/7022167.stm 

في  مركز غيماك للفنون البصرية في الهاي.  وشملت اقيم  هذا المعرض "المنطقة الخضراء/المنطقة الحمراء": 
اعمااًل لكل من: هناء مال اهلل، كينارد فيليبس، "مصاريع العراق المفتوحة" اضافة الى رشاد سليم الذي كان الفنان 

 رافيتي وتكوينات مختلفة شيدت خصيصًا لهذا العرض.غالمقيم. قام رشاد بعروض عديدة في الشارع مستخدمًا فيها ال
res1-http://issuu.com/robertk1/docs/borders_single_pages_lo 

 

3
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 –هذا المعرض في قاعة )آرتيكوي( أقيم  Riding on Fire "امتطاء النار: الفن العراقي تحت االحتالل"
Artiquea-  استعرض اعمااًل لفنانين مقيمين في العراق وشمل كل من:  نجم القيسي، علي راسان، وقد في لندن

ستار درويش وقاسم السبتي.ووصفت صالة آرتيكوي هذا النتاج بقولها: "بالرغم من العقبات والمخاطر، تمكن هؤالء 
مال الفنانين في الحفاظ على حيوية ابداعاتهم رغم  بيئتهم المعادية جدًا النتاج اع

 http://www.artiquea.co.uk/page.html?id=4مذهلة".

http://www.ayagallery.co.uk/4666.html
http://news.bbc.co.uk/1/hi/world/middle_east/7022167.stm
http://news.bbc.co.uk/1/hi/world/middle_east/7022167.stm
http://issuu.com/robertk1/docs/borders_single_pages_lo-res1
http://www.artiquea.co.uk/page.html?id=4
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معرضا يقيم ، 3006وحتى أوائل عام  3008كان المتحف البريطاني منذ أواخر عام  "ماضي العراق يحاكي الواقع": 

الدور الذي لعبته الحضارة البابلية في المخيلة الثقافية واألدلة  كبيرًا بعنوان "بابل: األسطورة والواقع" الستكشاف
التاريخية التي كشفتها التنقيبات االثرية.  والى جانب هذا  المعرض، كان هناك معرض اصغر حجمًا لفنانين 

ساطع من بنيهم ضياء العزاوي، هناء مال اهلل، وليد سيتي،  -معاصرين، عشرة منهم من العراق، وفنان من سوريا
 ين و االحداث الراهنة آنذاك. دهاشم. تناولت االعمال الموروث الثقافي لوادي الراف

iddle_east/room_34_the_islamic_world/iraq%Ehttp://www.britishmuseum.org/explore/galleries/m
2%80%99s_past.aspx 

 

قاعدة ال، قامت اللجنة الملكفة باختيار وترشيح اعمال الفنانين لتشييدها على 3008في عام "قاعدة العمود الرابع": 
قديم مقترحه بهذا في لندن، بدعوة جيرمي ديللر لت  -ترافالغرسكوير –الرابعة الشاغر في ميدان "الطرف االغر" 

سيارة فجرت في القصف على العراق تحت عنوان  لبقاياعرض   -الصدد. بادر جيرمي ديللر بتقديم مقترحين: االول
للدكتور ديفيد "غنائم الحرب"  بمثابة نصب تذكاري لمدني مجهول. أما المقترح الثاني، فكان لمنحوتة تشخيصية 

بريطانية والذي كان يعمل ايضًا مفتشًا السلحة الدمار الشامل في العراق. كيللي، العالم الذي كان يعمل للحكومة ال
لم يتم اختيار اي من العملين بعد الكشف عن اتصاالت كان قد قام بها مع صحفيين.   3002توفي كيللي في عام 

  mydeller.org/plinth/plinth_menu.htmhttp://www.jere للعرض.

 Safle/National -مهرجان السنوي الشهير في  ويلز المن  يف:تلبية لتكل "صغير متوسط كبير/رجل امرأة طفل"
Eisteddfod of Wales  -  قامت رباب غزول بالطلب من بعض عامة الناس بالقيام بالبحث عن اماكن في العراق

قامت بعدها باستنساخ وطبع مقاطع من خواطرهم  هذه على قمصان الـ تي شيرت التي وتدوين خواطرهم حولها. و
 يار المشارك  عليها في بحثه.تخاصممت عليها كلمة )أنا( باالنجليزية وقلب احمر وأسم المدينة العراقية التي وقع 

http://www.britishmuseum.org/explore/galleries/middle_east/room_34_the_islamic_world/iraq%E2%80%99s_past.aspx
http://www.britishmuseum.org/explore/galleries/middle_east/room_34_the_islamic_world/iraq%E2%80%99s_past.aspx
http://www.jeremydeller.org/plinth/plinth_menu.htm
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 axisweb.org/seCVWK.aspx?ARTISTID=14080http://www. 

أتى هذا المعرض كجزء من معرض بينالي برايتون الفوتوغرافي، برعاية  جوليان ستاالبراس، "راية ال تقاس":  
وهذا العمل لتوماس هيرشجورن  يعرض عددًا كبيرًا من الصور الجساد دمرتها االسلحة في الحروب التي نشبت في 

ان والشرق االوسط.ُأعيد استنساخ هذه الصور على صفائح ورقية تدلت في صالة العرض لغاليري العراق، وافغانست
مشاهدة من أجل الدائري  زمضطرًا لتجاوز هذا الحاج المتفرجدائري حوله، مما جعل  ز)فابريكا(. وتم وضع حاج

 العمل وبعد قراءة التحذيرات حول طبيعة المشاهد المعروضة.
it.com/uk/events/event&event=6310http://www.artrabb 

 

في اقليم كردستان العراق،  اتمقيم اتآن بين بأدائة، بالمشاركة مع نساء محلي العمل التي قامتكان اسم ": قداس"
 ArtRole. -http://www.annebean.net/past -الكردي عدالت جرمياني ومؤسسة آرت رول لفنانوبدعم من ا

2010/54-projects/2001 

معرض للنحات تيم سميث الذي اختار ان يكون محور العرض منحوتة هائلة الحجم لرجل ديمقراطية قاتمة":  صب"
واجه هذه  تمقنع من سجن أبو غريب منصوب في غرفة مظلمة يملؤها دخان مضبب وضجيج ثقيل الوطأة. و

 تة ارض رملية تتوسطها بركة من النفط بسطحها الالمع العاكس.المنحو
http://www.timshawsculptor.com/democracy.htm 

ن، في لند Menierخطه مصطفى جعفر وعرضه في غاليري  مينير  -انستليشن–تكوين "كلمات سوداء حبر أحمر" : 
الحرب التي بدأت  في عام  فيتجربته الشخصية  عن الفنان فيه يكشف
3002.http://www.incia.co.uk/4775.html 

http://www.axisweb.org/seCVWK.aspx?ARTISTID=14080
http://www.annebean.net/past-projects/2001-2010/54
http://www.annebean.net/past-projects/2001-2010/54
http://www.timshawsculptor.com/democracy.htm
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 في برايتون. Ink'd  -عرض العمال مناهضة لحرب العراق قدمها كينارد فيليب في صالة أينكد"عملية المقاومة": 

istance/res-of-process-a-http://www.kennardphillipps.com/iraq 
 

 

2
0
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كان هذا العرض االول لسلسلة من العروض قدمها مهرجان )ريل(، والذي استهدف : Reel Iraq -"بكرة العراق"
لقراءة ما بين السطور والعناوين البارزة. كما استهدف  ودعانشر الوعي حول المناطق التي نشبت فيها النزاعات،   

الحوار. وكان مقر المهرجان في أادنبره   لتعزيزمع الفنون والقضايا الدولية تشجيع ودعم الشخصيات الثقافية للتفاعل 
بسكوتالندا قد استقطب صانعي االفالم السينمائية، والكتاب، والفنانين، والمحاضرين والموسيقيين من العراق او ممن 

رئيسي لهذا البرنامج غير انه  يعملون في العراق. أتى هذا كجزء من برنامج واسع.  رغم ان االفالم كانت المحور ال
 :  وفاء بالل، عدالت جارمياني،  هناء مال اهلل ورشاد سليم.هاشارك في ةالعمال فني اشمل ايضًا الموسيقى وعروض

festivals/-http://www.reelfestivals.org/previous 

قوم معرض ي":  هو اسم  صالة العرض  الجديدة والتي أتت كجزء من متحف الجيش الوطني.  ولمصلحةتضارب ا"
، بما فيها الحروب 5696ارجاء العالم منذ عام  في"تضارب المصلحة" بدراسة دور بريطانيا في النزاعات التي نشبت 

اضافة الى لوحات  -اقية شملت والمعروضات الفنية العر .3006-3002و  5665-5660العراقية:  من فترة  
لصدام حسين على خوذة  "الفدائيين"    -بورتريه –اعمااًل فنية من العراق  تضمنت لوحة شخصية  -للفنان جون كين

اضافة الى ذلك  التي كانت على طراز الخوذة التي ارتداها دارث فيدر ، الشخصية الرئيسية في فيلم حرب النجوم.
عراقيين. كما تضمنت ل، ونماذج لتغطيات اعالمية معاصرة، وشهادات صوتية لجنود وعرضت ايضًا معدات عسكرية

 معلومات حول دور القوات البريطانية في الحرب كخلفية في هذا العرض.

 interest/gulf-exhibitions/conflicts-tions/onlinewww.nam.ac.uk/exhibihttp://
interest/iraq-exhibitions/conflicts-http://www.nam.ac.uk/exhibitions/online 

http://www.reelfestivals.org/previous-festivals/
http://www.reelfestivals.org/previous-festivals/
http://www.reelfestivals.org/previous-festivals/
http://www.nam.ac.uk/exhibitions/online-exhibitions/conflicts-interest/gulf
http://www.nam.ac.uk/exhibitions/online-exhibitions/conflicts-interest/iraq
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شمل هذا المعرض في غالير )ساعاجي( في لندن اعمااًل لفنانين : "كشف النقاب: فن جديد من الشرق االوسط"
 تاريخ العراق السياسي العنيف واالحداث االخيرة.عن اعمالهم  تكشفعراقيين وهما: احمد السوداني وحليم الكريم. 

co.uk/artists/unveiled/gallery.-http://www.saatchi 

معرض للوحات جون كين في غاليري فالور ايست في لندن تعالج  المزيد من اللوحات حول الحرب والدين": "
  elligent.htmlhttp://www.johnkeaneart.com/intموضوع العنف في حرب العراق والحرب على االرهاب.

 

": أتى هذا المعرض اثر زيارة آرترول والفنان عدالت جارميني الى أقليم كردستان العراق، حيث قام النحات 21:01"
الالمع  بسطحه، وهو عبارة عن غرفة مليئة بزيت محرك داكن اللون 30:10ريتشارد ويلسون بأعادة انتاج عمله 

عدني. تم عرض هذا العمل في مبنى "السجن االحمر"  الذي اصبح االن يحتوي هذه البركة الزيتية حوض موالعاكس 
مركزًا للفنون في مدينة السليمانية. )ونسخة من هذا العمل ضمن العروض الدائمة التي اقامها غاليري الساعاجي منذ 

 .(5665عام 

 

ن لـ "التخلي عن االجهزة تم عرض هذا العمل في االماكن العامة في لندن ضمن مهرجا "عربة المحارب المخضرم""
فيديو لنص مصحوبًا  عبارة عنالعادية" قدمها الفنان البولندي العالمي البارز كريستوف وديتشكو.  وكان هذا العمل 

تم . ووظفت واجهة مبنى مجاور كشاشة العرض ،ركب جهاز الفيديو على متن عربة حربية وقد ،بتسجيل صوتي
. وكانت التسجيالت الصوتية  Combat Stress( وطأة معركةمة الخيرية )مع المنظ ونتنفيذ هذا العمل بالتعا

http://www.saatchi-gallery.co.uk/artists/unveiled/
http://www.johnkeaneart.com/intelligent.html
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المستخدمة في العرض للقاءات مع محاربين مخضرمين  شاركوا في الحرب في العراق وافغانستان، يصفون تجربة 
 العودة الى الحياة المدنية. وصاحبت هذه التسجيالت ايضًا اصوات اطالق الرشاشات النارية.

wodiczko-krzysztof-vehicle-veteran-http://www.artplayer.tv/video/39/war 

قامت لجنة بلومبرغ بتكليف الفنان جوشكا ماكوغا لتنفيذ هذا المشروع الذي عرض في غاليري وايت  "طبع الوحش":
وكان العمل عبارة عن جدارية منسوجة للوحة بابيلو بيكاسو الشهيرة "غيرانيكا" والتي كانت قد عرضها  تشابل.

لجمع االموال لصالح الجيش الجمهوري أبان الحرب األهلية اإلسبانية. ويجدر  5626في عام  "غاليري وايت تشابل"
، تم تغطيتها بستارة 3002ة مجلس األمن في عام جدارية غرنيكا المنسوجة كانت الخلفية لمبنى خارج قاع أن الذكرب

زرقاء قبل بدء مؤتمر صحفي كان قد أقامه كولن باول، اثر خطابه الشهير عندما أكد فيه خطر الدمار الشامل الذي 
كولن "لـ   ًانصفي تشكله األسلحة العراقية.واضافة الى هذه الجدارية المنسوجة لغرنيكا، تضمن المعرض ايضًا تمثااًل

وكانت في صالة العرض ايضًا طاولة حوار مستديرة  سبق أن ورد في حديثه السابق. وبيده انبوب مختبري "اولب
 .حوارهاالدارة   للمجموعةكبيرة مفتوحة 

-the-macuga-goshka-commission-bloomberg-http://www.whitechapelgallery.org/exhibitions/the
beast-the-of-nature 

 تم ثم بيانو دمرتها الحرب، آلالتلرشاد سليم. يعرض صورًا الذي مازال جاريًا هذا العمل إعادة )تكوين( البيانو": 
نظمة وفق أ تكييفها لُتعزفبيانو(، تم  -هذه االعمال بعنوان )جيو من احدة. وفي أعمال عدةوتوظيفها  ترميمها

 http://www.janetradyfineart.com/html/artistresults.asp?artist=111 موسيقية حول العالم.

، "ميسلون فرجـ "تضمن عرضًا للوحات واعمال سيراميكية ل : طائرات ورقية وأحالم محطمة":وحموالت سفن"
 يري آي، مهداة الى نساء العراق: في الماضي والحاضر والمستقبل.عرضت في غال

كان هذا العرض في غاليري فروست و ريد في لندن،  لصور التقطها  "الخطوط األمامية: صور من العراق": 

http://www.artplayer.tv/video/39/war-veteran-vehicle-krzysztof-wodiczko
http://www.artplayer.tv/video/39/war-veteran-vehicle-krzysztof-wodiczko
http://www.whitechapelgallery.org/exhibitions/the-bloomberg-commission-goshka-macuga-the-nature-of-the-beast
http://www.whitechapelgallery.org/exhibitions/the-bloomberg-commission-goshka-macuga-the-nature-of-the-beast
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 دورمان أرابيال،  عندما كان مع القوات البريطانية في العراق.

 -المفقودين عدادفي  -هيأتي هذا العمل ضمن سلسلة: "تم استرداد - د""ينبغي للعدو الغير المرئي ان ال يكون له وجو
عرضه ضمن نشاط و،   3007في عام  أنجزهالذي يقيم في شيكاغو، عماًل كان قد  ،قدم مايكل راكوفيتس  مسروق".

طني . قام الفنان بنسخ قطع أثرية من المتحف الو3006"بث  متقطع" في جامعة أكسفورد للفن الحديث في عام 
 عادة العراقي )الذي تعرض للنهب بعد الغزو( وصياغتها باستخدام صحف ومواد مختلفة 

طريق "نه استمد عنوان هذا العمل من ترجمة حرفية السم فإقول الفنان  وعلى حدلتغليف المواد الغذائية.   ما تستخدم
لين في أوائل القرن العشرين. قامت الحكومة البوابة ونقلها الى بر اكتشافتم ولقد  .المؤدي الى بوابة عشتار "الموكب

not-should-enemy-invisible-http://michaelrakowitz.com/projects/the- ها  الحقًا.ئالعراقية  بأعادة بنا

exist/ 
resources/-interrupted/additional-on/transmission-p://www.modernartoxford.org.uk/whatshtt 

 

3
0
5
0 

 

 

اقيم هذا المعرض في صالة "كورنر هاوس" في محافظة مانشستر البريطانية. ووصف   "الفن العراقي المعاصر": 
معاصرة من العراق منذ الحرب الخليجية االولى، بكونه " المعرض الشامل االول في المملكة المتحدة العمال جديدة و

فنانًا مقيمين في  56يبحث في المارسات الفنية الناشئة بمنظور جديد  حددته الحروب".وتضمن العرض اعمااًل لـ 
، وهي ArtRoleالعراق، وبعضًا منهم يقيم في اقليم كردستان العراق. وأتى هذا العرض بالتعاون مع آرت رول 

لى بناء اواصر بين المملكة المتحدة والعراق عبر التطورات الفنية. قامت منظمة آرت رول في أقليم منظمة تسعى ا
 house.org/art/arthttp://www.corner-كردستان بتنظيم  معرض لفنانين عراقيين مقيمين في المملكة المتحدة.

iraq-art-exhibitions/contemporary 

اقيم هذا العرض في المتحف الحربي االمبراطوري في لندن ، وكذلك في المتحف  سيارة من بغداد":" ـلعرض 

http://www.modernartoxford.org.uk/whats-on/transmission-interrupted/additional-resources/
http://www.modernartoxford.org.uk/whats-on/transmission-interrupted/additional-resources/
http://www.cornerhouse.org/art/art-exhibitions/contemporary-art-iraq
http://www.cornerhouse.org/art/art-exhibitions/contemporary-art-iraq
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 بقاياتم عرض  .3050معرض هايوارد، لندن في شهر سبتمبر في الحربي االمبراطوري الشمالي في مانشستر و
   ( في  بغداد. الكتبالمتنبي )شارع  لشارعدمرتها شاحنة ملغومة في هجوم انتحاري سيارة كانت قد 

bomb-car-baghdad-deller-http://www.guardian.co.uk/artanddesign/gallery/2010/sep/09/jeremy 

الموافقة  نغير ا ،غير فنيهذا العرض  اعتبار وعلى الرغم من ان المتحف الحربي االمبراطوري كان مصرًا على 
الحائز  -بمبادرة من  الفنان جيرمي ديللر قد تحقق هذاضمن مجموعة المتحف. ضمهعلى  ذلك،بالرغم من  تمت،

وقد  .في مشروع سلسلة من العروض في الواليات المتحدة االمريكية ا الحطاماستخدم هذ الذي-رنريعلى جائزة ت
ن ان ديللر نفى كون هذا العرض عماًل فنيًا غير انه اعتبر اسمه على القاعدة التي عرض عليها. وعلى الرغم م وضع
 .3053في معرضه الشامل في هيورد غاليري عام  ُقدمتمجموعة االعمال التي بوالحق ديللر هذا العمل  .كذلك

-people-in-joy-deller-entertainment/art/reviews/jeremy-http://www.independent.co.uk/arts
7440761.html-london-gallery-hayward 

وي ذ وآخرين مناشخاصًا من العراق  ،السيارة في امريكا حطاممكررًا ما قام به عندما عرض  ولقد دعا ديللر،
. الندوات حولهلحضور المعرض واقامة  ،ضافة الى اشخاص كانوا قد زاروا العراقإالخبرات في الشأن العراقي 

 المتحف االمبراطوري الشمالي في مدينة سالفورد بمحافظة مانششتر البريطانية.  بعد ذلك إلىالسيارة  حطامأعيد 

ت ْيَت"مشروع قام به مايكل راكوفيتس في غاليري  :"أن تعبر من تحت سيف مشرع ال ينتمي إليك"أسواء االحوال 
الطابق الثاني: يستشكف فيه "االواصر بين الخيال العلمي الغربي واالنشطة العسكرية الصناعية ـــــ  "الحديث

 في العراق خالل حكم صدام حسين وبعد سقوطه". 

rakowitz-michael-gallery-2-modern/exhibition/level-on/tate-http://www.tate.org.uk/whats   ضم
الشخصية الرئيسية في فيلم  –وخوذة دارث فيدر  اليابانيين، بين خوذة الفدائيين وخوذة الساموراي ةالمعرض مقارن

 "حرب النجوم". 

http://www.independent.co.uk/arts-entertainment/art/reviews/jeremy-deller-joy-in-people-hayward-gallery-london-7440761.html
http://www.independent.co.uk/arts-entertainment/art/reviews/jeremy-deller-joy-in-people-hayward-gallery-london-7440761.html
http://www.tate.org.uk/whats-on/tate-modern/exhibition/level-2-gallery-michael-rakowitz
http://www.tate.org.uk/whats-on/tate-modern/exhibition/level-2-gallery-michael-rakowitz
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"عمل فني وثائقي سردي" تم انتاجه كليًا من المواد المنشورة على المواقع االلكترونية. تم  قصير عن الحرب": "فيلم
في مؤسسة الفن والتكنولوجيا  -معركتي – My Warكجزء من معرض  –االنستليشن  –عرض هذا التكوين 

(FACT) جندي يبدأ بمشهد  ًاصوتي وتسجياًل في محافظة ليفربول البريطانية. واستعرض هذا العمل شريطي فيديو
نفس نقطة  فيوج الحرب. وينتهي العمل أيحط الركاب ليبدًا خدمته العسكرية في  ُمرسل إلى العراق، وعلى وشك أن

  film.htmlhttp://www.ucl.ac.uk/slade/slide/docs/warاالنطالق هذه. 

يعرض اعمااًل لـ  كافير بيك، التي انجزها اثناء فترة اقامته مع القوات البريطانية في "خلف الخطوط في البصرة": 
  show/-solo-pick-network.org.uk/xavier-chresear-http://www.drawingالبصرة قبيل انسحابها من العراق.

 
2
0
1
1 

 الذي تم معه "تشيلكوت" ابتكر كينارد فيلبس هذا العمل ليتواقت مع ظهور توني بلير الثاني في تحقيق"تشيلكوت":  
 فوق. واعتمد هذا المشروع  على عروض بصرية  3055في يناير/كانون الثاني  عام  تمالذي وحول الحرب 
 باني في الشوارع . شارك في هذا العمل ايضًا  بيفرلي كاربنتر وروب بيرتش.واجهات الم

http://www.kennardphillipps.com/tag/chilcot/)(  تم عرضها اثناء  –فوتومونتاج –كما استخدم صورًا مركبة
 ."تشيلكوت"مبنى الذي تم فيه اجراء تحقيق وقفتهم االحتجاجية خارج ال

http://www.kennardphillipps.com/tag/chilcott/ 

حيدر ديواتجي انسحاب القوات الحربية المقاتلة من  الفوتوغرافي المصور سجلفي هذا العمل  "الحرب انتهت": 
في  3002 العراق مع مقال مصور في ذكرى االحتجاجات المناهضة للحرب التي اقيمت في عام

  over/-is-http://www.dewachi.com/2011/12/warلندن.

كان هذا المعرض مبادرة للتواصل بين فنانين عراقيين معاصرين ومدرسين وطلبة في "فن جديد من العراق":  
يوليو عام  55في  )St. Mary’s Axe 20( ى الـ )غيركن( الحالي العراق، قدمتها  مؤسسة شباب الرافين في مبن

http://www.ucl.ac.uk/slade/slide/docs/warfilm.html
http://www.drawing-research-network.org.uk/xavier-pick-solo-show/
http://www.kennardphillipps.com/tag/chilcot/_
http://www.dewachi.com/2011/12/war-is-over/
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 فيه اعمال لكل من : نديم الكوفي، صادق كويش الفرجي وحنان مال اهلل. ت، عرض3055

الطبيعية المجردة  هذا العمل السينمائي قدمته جنان العاني عبر الصور الجوية الملتقطة للمناظر ": 2 -"مواقع الظل
وبالرغم من ان اهتمام الفيلم انصب على ار التاريخية والمعالم والتضاريس الجغرافية للشرق االوسط. من الحياة واآلث

خرى نشبت أحروب إال أنه ُعني ب 5660-5665عملية الحربية "عاصفة الصحراء" ال
 ani-al-http://edgeofarabia.com/artists/jananneمؤخرًا.

تمثل الدمار الذي لحق العراق بعد  -المقيم في لندن –نفذها ضياء العزاوي جدارية شاسعة "رثاء لمدينتي المحاصرة": 
في  للفلسطينيين التي وقعت -. وهذا العمل يعتبر صدى لعمله السابق  الذي نفذه عن مذبحة "صبرا وشتيال"3002عام 

 3053في عام ميم في دبي وعرض ثانية  غاليريرنيكا لبيكاسو. عرض هذا العمل في يولوحة غ ،5683-82عامي 
 قام باقتناء عمله عن صبرا وشتيال(. الذيفي تيت مودرن )

.htmlcity-trapped-my-to-elegy-azzawi-http://www.artnet.com/artwork/426226941/425216710/dia 

هذا المعرض الذي شمل اعمال لجنود يخدمون في قاعدة )دوغالس فارثينغ( يحكي عن تجربتهم في  :"سنتان وحربان"
 العراق وافغانستان.  أقيم العرض في المشتل التذكاري الوطني في محافظة ستافوردشاير البريطانية. 

whom/-for-where-how-http://www.mosaicrooms.org/iraq  

 
لهناء مال اهلل وردود   عرض التعاوني في صالة الموزائيك في لندن اعمااًلمقدم هذا ال "العراق: متى وأين ولمن؟" :

التي استند عليها قرار الحرب.  المزاعمشكوك حول الكينارد فيليب حول الحرب العراقية و
.douglasfarthingart.co.uk/images/2years2wars.pdfwww 

 
عرض الذي اقامه متحف سنيبستون في محافظة ليستر بانكترا، اعمااًل لكل من: مقدم هذا ال"االنجذاب الى المخاطر": 

http://www.artnet.com/artwork/426226941/425216710/dia-azzawi-elegy-to-my-trapped-city.html
http://www.artnet.com/artwork/426226941/425216710/dia-azzawi-elegy-to-my-trapped-city.html
http://www.mosaicrooms.org/iraq-how-where-for-whom/
http://www.mosaicrooms.org/iraq-how-where-for-whom/
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لهم عالقة بالقوات  ولقد كانت –ماثيو كوك، ارابيال دورمان، دوغالس فارثينغ، جوولس جورج وستيف برات 
وعلى الرغم من ان تركيز المعرض كان حول افغانستان، غير ان ثالثة من الفنانين المشاركين  انية المسلحة.البريط

 )كوك، دورمان وفارثينغ(  قدموا اعمااًل انجزوها اثناء زيارتهم الى العراق.
-snibston-exhibition-art-danger-http://www.eastmidlandsrfca.co.uk/news/rfca/2012/may/drawn

admission-discount-offers-museum-discovery  

الثقافي العراقي في لندن في شهر سبتمبر/ايلول  قدم يوسف الناصر سلسلة من اللوحات في المركز "المطر االسود" :
 .3053عام 

 
 

 اورـمحـلة والـئـاالس -ثالثًا

  االولية حول الحرب؟ وكيف تم عرض اعمالهم في المؤسسات الفنية واالماكن العامة؟ وما هي االعمال الفنية التي  ينالفنان ردة فعلكيف كانت
 لقي؟ واي عمل فني كان االكثر أهمية على وجه الخصوص؟المت من قبلكانت االكثر تميزًا واستقبااًل 

 
  المجموعات المتمثلة على سبيل المثال في شبكات ذي عالقة بـ "الفن العراقي" او  عبرالى اي مدى تم نشر وانتشار هذه االعمال الفنية

ب" ؟ وكيف كان تأثير هذه المؤسسات الفنية على النتاج الفني من عبر نشاطات "الفن المناهض للحرب" او "الفن الحديث" او  رسميًا عبر "فن الحر –سياسيًا 
 اعل والتعاون في عروض هذه االعمال الفنية؟فحيث طبيعة التلقي او النقاشات التي اثيرت على اثر عرض هذه االعمال ؟ وكيف تم اللقاء والت

  

http://www.eastmidlandsrfca.co.uk/news/rfca/2012/may/drawn-danger-art-exhibition-snibston-discovery-museum-offers-discount-admission
http://www.eastmidlandsrfca.co.uk/news/rfca/2012/may/drawn-danger-art-exhibition-snibston-discovery-museum-offers-discount-admission
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 عالقة ال ذات؟ وهل كانت المؤسسات الفنية اكثر تقباًل لالعمال الفنانين والمؤسسات الفنية اثناء الحرب  أفعال ما هي التحوالت في ردود
 بموضوع الحرب؟ ولماذا حظيت انواع معينة من االعمال الفنية بالتقدير الرسمي من قبل المؤسسات الفنية والنقاد دون غيرها؟

 
  اس، واالماكن، واالشياء واالحداث؟ وكيف تم للتفاعل مع العالم، والن ةمبتكر ةجديد اساليبهل وجدت في استجابة الفنان لموضوع الحرب

اجنبي؟ وكيف تم  كبلداو  كوطن؟ والى اي مدى كان تفاعل الفنان مع العراق مدينياو كحيز  الجغرافية تمثيل العراق كمكان من حيث الطبيعة والتضاريس
ان يقرب إلى عبر الوسائل االعالمية؟ وكيف سعي العمل الفني و عبر المنفى أ، وكمعنىهذه االعمال والنشاطات الفنية كتجربة شخصية  فيتمثيل العراق  

 تجربة الحرب لك؟
 
  ما هي السياسة  التي رافقت تقديم العنف والدمار وانقاض الحرب؟  هل كان للبعض شرعية اكثر في تمثيل هذا دون غيرهم؟ والى اي مدى

 صلة بهذه االسئلة؟ ذاتمدى كانت النقاشات حول  االستشراق  أيالنشاطات الفنية؟ والى كان االشكال في االعتماد على متحدث بأسم اآلخرين في تقديم هذه 
 
 
 
 
 
 
  الحرب  مضاربال  عن اإلما هو الدور الذي لعبته االعمال الفنية المختلفة في سياسة الحرب؟ وكيف سعت  هذه االعمال للتعبير عن الفن أو

كان نجاح الفنانين في جذب المناهضة للحرب؟ والى اي مدى دخل الحركات والفعاليات الفنية ذا متمثاًل على حياة الناس واألماكن في العراق؟ كيف كان ه
 وانتزاع وتعقيد مشاعر الناس تجاه الحرب؟ 
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 لدولة تجاه مسالة تكوين ا لعب الفن في تغيير وجهة العالقة بين الجيش البريطاني، والدولة والجمهور تجاه مسألة التدخل األجنبي، أو كيف
 االمكان االكثر تضررًا؟على الناس و ، ومقدار تأثير هذه الحربمعالجة قضية المسؤولية في الحرب من؟ وكيف تمكن الفن العراقية

 
  السالم بطريقة اخرى؟  وماذا يعني لك السالم اليوم  جعلنا نتأمل موضوعفي  المنشغالن بموضوع الحرب ساعد العمل الفني  والتفاعل معهيهل

  " لكي يحقق أهدافه؟السالم"و "الحرب"من اطار  اإلفالتالفن الى  يحتاج ار العراق والمساهمات العسكرية البريطانية المستمرة؟ والى اي مدىفي اط
 


