مدٌنة الحقل ٌ | 03وم االثنٌن 6 ،آب  ،2012ابتدا ًء من الساعة 19:00
ناشطة ،مركز عمٌعاد ،سوق العتق فً ٌافا
بٌروقراطٌة ،أنارخٌة وجولة فً ٌافا 2030
الفعالٌة الثالثة واألخٌرة ضمن سلسلة النشاطات التً تسبق معرض "مدٌنة الحقل" فً إطار "نحب الفن" 2012
 19:00سمٌنار تارٌخً  :03الحراك الثقافً فً تل ابٌبٌ -افا 1970-1990
الجزء الثالث بعرض البحث التارٌخً الذي أجري فً إطار المعرض "مدٌنة الحقل"
 20:00محاضرة :أوري جوردون -األنارخٌة(الفوضوٌة) ،بٌن األدٌولوجٌا السٌاسٌة واسلوب الحٌاة
فً هذه األٌام التً ٌتم فٌها تداول مصطلح "األنارخٌة" بشكل عشوائً دون التأكد من عمق معناه ،تأتً محاضرة أوري جوردون
(ناشط اجتماعً إسرائٌلً ،محاضر فً معهد العربة للدراسات البٌئٌة ومؤلف كتاب Anarchy Alive! Anti-authoritarian
 )Politics from Practice to Theoryلتتعمق فً هذا المصطلح بصفته اٌدٌولوجٌا وأسلوب حٌاة.
 21:00جولة :محمد جبالً – ٌافا 2030
تنطلق فً الساعة التاسعة من مركز عمٌعاد جولة فً أرجاء مدٌنة ٌافا تحت إشراف محمد جبالً ،كخطوة اولى ضمن مشروع "ٌافا
لمدٌن ٌافا وستركز على التغٌٌرات
ة
 "2030فً إطار معرض "مدٌنة الحقل" .ستتأرجح الجولة بٌن التارٌخ ،الحاضر والمستقبل الممكن
االجتماعٌة التً تجري بالمدٌنة وعلى السردٌات التً تؤثر على الشكل الذي نستوعب فٌه المحٌط المدٌنً الذي حولنا .أي معلومات
تتوفر للمتجول بالشوارع ومن قبل أي مؤسسات؟ وماذا ٌقول ذلك عن أجندات تلك المؤسسات وما هً وظٌفتنا كمواطنٌن فً مواجهتها؟
هل ٌوجد فضاء مدٌنً حٌادي؟ وهل ثمة احتمال الستٌعاب هذا الفضاء بدون وسطاء؟ كٌف ُتستخدم المعلومات الكامنة فً وعٌنا
كمصفاة للمظاهر المختلفة فً الفضاء والتً تهاجم وعٌنا من خالل الحواس المختلفة؟
على مدار األمسٌة :عرض أعمال فٌدٌو لفنانٌن من البالد والعالم حول موضوع "البٌروقراطٌة" وأٌضا أعمال فٌدٌو توثق الفنانٌن
المشتركٌن بالمعرض أثناء عملهم .من بٌن الفنانٌن المشتركٌن :بروكٌن سٌتً الف(كندا) ،ماٌا زاك ،مئٌر تاتً وألونا رودا.

 6—7أٌلول :نحب الفن ،نصنع ف ًنا 2012
م عرض "مدٌنة الحقل :مركز الزوار" وحدٌقة هداسا وسطح "جان هعٌر" و مركز المسرح العربً-العبري فً ٌافا
الفنانون :ألونا رودا ،أرٌئٌل افراٌم اشبال ،تاهٌل فروش وماتً شموئٌلوف (عصابة الثقافة) ،هداس عوفرات ،هاتسٌمر ،تامٌر
لٌختنبرج ،مئٌر تاتً ،مشروع ٌافا ،نٌفط ٌتسحاك ،سوسٌٌتٌه رٌالٌست (فرنسا)
أمٌنة المعرض :لٌئا أفٌر
أمٌنة مساعدة :جٌلً كارجٌفسكً| طاقم األمانة والبحث :آنا أكسٌنوف ،نعماه هانكٌن ،دٌنا ٌاكرسون ،مور شواشاٌ ،فعات بٌلج
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