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ואחת  אחד  כל  של  היום  סדר  על  השתלט  ועקשן  אלים  נגיף  המגיפה.  ימי  הם  הימים 
והתרבות  החברה  חיי  ועל  מקרבנו,  מאד  רבים  של  ומתדלדל  ההולך  ארנקם  על  מאתנו, 
ומחדיר  החיים,  תחומי  לכל  נוגע  אלה  בימים  אותנו  שאופף  הוודאות  חוסר  כולנו.  של 
בקרבנו חרדה קיומית עזה; כזו שאינני זוכר כמוה, לאורך כל ימי חיי. זוהי מלחמה באויב 
בלתי נראה, בלתי מוכר ובלתי ידוע, שהגיח לחיינו כשהוא משוריין במצב חברתי ופוליטי 
וזו הכלכלית-חברתית- קלוקל ששורר בארץ מזה זמן רב. שתי המגיפות, זו הוויראלית 

פוליטית, עושות בימים אלה ַשּׁמֹות בכל מה שהיה ידוע לנו עד כה, ובדברים רבים שעד 
כה נתפשו בעינינו כמובנים מאליהם. הקרקע נשמטת מתחת לרגליהם של רבים ורבות 

מאתנו, והסדק הולך ומתרחב לכדי בור עמוק ורב, המאיים לבלוע את כולנו. 
באופן טבעי וצפוי, ימים של יאוש, בלבול ועוני, מעוררים שאלות קשות בנוגע לנחיצותם 
התרבות  תחום  וטריוויאלית.  טבעית  לנו  נדמית  כתיקונם  שבימים  רבים,  תחומים  של 
והאמנות הוא אחד מהם. כמות הארס שניתזת ברשתות החברתיות כלפי אנשי תרבות 
תיאטרון,  כמו  שתחומים  כך  על  מצביעה  לסיוע,  ומשוועים  רגע  בן  מובטלים  שהפכו 
הישראלית  הציבוריות  של  רובה  רוב  בקרב  נתפשים  פלסטית,  ואמנות  מחול  מוסיקה, 
כמותרות, והאנשים שעוסקים בתחומים אלה הם חבורה פריבילגית של מתנגדי משטר, 
שהצרות הצרורות שנוקפות אותם כעת מגיעות להם, ושעדיף "להם ולנו" שילכו לחפש 
הצורך  את  משקפת  עצמה  הזו  שהעמדה  היא,  האירונית  האמת  אמיתית".  "עבודה 
לעצמה  שמבקשת  אנושית  קהילה  כל  בקרב  ערים,  ותרבות  אמנות  בחיי  המשמעותי 
חירות ועצמאות אינטלקטואלית, יצירתיות, מעוף, מחשבה מוסרית וביקורתית, וכמובן 

)ואולי הכי חשוב( חמלה. 
של  בראשיתו  שלנו.  החוג  על  לא  גם  זה  ובכלל  האקדמיה,  על  דילגה  לא  הקטסטרופה 
מעשיים  אמנות  לימודי  לקיים  ניתן  האם  השאלה,  בפנינו  עמדה  האחרון  הסמסטר 
באמצעות הוראה מקוונת, או שמא יש להכריז על ביטולו של הסמסטר ולהמתין ולראות 
מה צופן בחובו העתיד הלא-ידוע. הבחירה הייתה קשה ולא נטולת התלבטויות, אך החוג 
החירום  למצב  והתאמתם  הסילבוסים  ובשינוי  הסמסטר,  קיום  בהמשך  בחר  לאמנות 
שאליו נקלענו. העתיד, אמנם, נותר לא ידוע, והאופן שבו עלולה שנת הלימודים הקרובה 
להיראות, מדיר שינה מעיניי. אולם, בעזרת שיתוף הפעולה שלכם/ן, תלמידות ותלמידים 
עוד  הנראה  ככל  שרובה  הקשה,  התקופה  של  הראשון  החלק  שאת  לומר  ניתן  יקרים, 
לפנינו, עברנו בהצלחה יחסית. ההוראה והלמידה המקוונות היו קשות, וברור לכולנו שהן 
לעולם לא תוכלנה להחליף את המפגש האישי והבלתי אמצעי שבין אמנ/ית לתלמידיו/ה. 
תנאי.  ובכל  מצב  בכל  להיעשות  לה(  )וראוי  יכולה  אמנות  כי  כולנו,  גילינו  זאת,  עם  יחד 
סבלנותכם, נחישותכם וכישוריכם, עמדו כולם במבחן הקשה שנפל עליכם דווקא בזמן 
לעבוד  נהוג  שבמהלכו  האחרון  הסמסטר   - הלימודים  תקופת  בכל  ביותר  המשמעותי 
במרץ על פרוייקט הגמר. בתנאים-לא-תנאים, במטבח, בסלון ובחדר השינה, עבדתם על 
תערוכת הסיום, והוכחתם כי את רוח האמנות והיצירה, אפשר אולי להנמיך, אך לא ניתן 

לכבות לגמרי. 
כך  ועל  האחרון,  בסמסטר  שהשקעתם/ן  הכבירים  המאמצים  על  לכולכם/ן  מודה  אני 
שבזכותכם/ן יכולים החוג ובית הספר, גם כעת, בשעה קשה זו, להתגאות בעשייה רציפה, 
לימי  גם  שיכול  ואמנותי,  חברתי  תרבותי,  מפעל  של  לעצירה,  ניתנת  ובלתי  מתמשכת, 

המגיפה.

שלכם,
אסי משולם

ראש החוג לאמנות

األيّام هي أيّام وباء. لقد سيطر فريوس عنيف وعنيد عىل برنامج حياة كّل واحد وواحدة مّنا، وعىل محفظة النقود اآلخذة 
ا من بيننا، وعىل الحياة االجتامعيّة والثقافيّة لدينا جميًعا. عدم اليقني الذي يحيط بنا يف هذه  بالتضاؤل لدى كثريين جدٍّ
األيّام يطال جميع مجاالت الحياة، ويغرس فينا قلًقا وجوديٍّا شديًدا؛ وهو قلق ال أذكر مثله طوال أيّام حيايت. إنّها حرب 
ضّد عدّو غري مريّئ، غري مألوف وغري معروف، ظهر يف حياتنا ُمسلًَّحا بحالة اجتامعيّة وسياسيّة سيّئة تسود البالد منذ فرتة 
طويلة. إّن كال الوباءين، الفريوّيس واالجتامعّي-االقتصادّي-السياّيس، يُعيثان خرابًا يف هذه األيّام يف كّل ما كان مألوفًا لنا 
مّنا،  الكثريين  أقدام  تحت  تنحرس  األرض  ضمًنا.  املفهومة  املُسلاّمت  من  اآلن  حتى  اعتربناها  كثرية  أمور  ويف  اآلن،  حتّى 

والّرشخ آخٌذ باالتّساع إىل ُهوَّة عميقة وكبرية، تهّدد بابتالعنا جميًعا.
بشكل طبيعّي ومتوقّع، تثري أيّام اليأس، االرتباك والفقر أسئلة صعبة حول رضورة وجود العديد من املجاالت، التي تبدو 
ّم الذي ينّز عرب شبكات  لنا يف األيّام العاديّة طبيعيّة واعتياديّة. مجال الثقافة والفّن هو أحد هذه املجاالت. إّن كّم السُّ
التواصل االجتامعّي تجاه الشخصيّات الثقافيّة الذين أصبحوا عاطلني عن العمل يف ليلة وضحاها ويستجدون املساعدة، 
مبثابة  اإلرسائيّيل  الجمهور  معظم  نظر  يف  تُعَترب  التشكيّيل  والفّن  الرقص  املوسيقى،  املرسح،  مثل  مجاالت  أّن  إىل  يشري 
تلك  يستحّقون  وهم  النظام،  معاريض  من  نخبويّة  ثـُلّة  هم  املجاالت  هذه  يف  ينشطون  الذين  األشخاص  وأّن  كامليّات، 
الضوائق العويصة التي تحّل بهم اآلن، وأّن من األفضل "لهم ولنا" أن يذهبوا للبحث عن "عمل حقيقّي". الحقيقة الساخرة 
هي أّن هذا املوقف ذاته يعكس الحاجة الكبرية إىل الحياة الفّنيّة والثقافيّة اليقظة، لدى كّل مجتمع برشّي يسعى إىل 

الحّريّة واالستقالليّة الفكريّة، اإلبداع، التحليق، التفكري األخالقّي والنقدّي، وبالطبع (ورمّبا األهّم) الرحمة. 
الكارثة مل تتخطَّ األكادميية، ومن ضمنها قسمنا نحن. يف بداية الفصل الدراّيس األخري واجهنا السؤال بشأن ما إذا كان من 
املمكن تدريس الفنون العمليّة من خالل التعليم عرب اإلنرتنت، أو رمّبا ينبغي إلغاء الفصل الدراّيس واالنتظار ملعرفة ما 
يخبّئه املستقبل غري املعروف. كان االختيار صعبًا وال يخلو من الرتّدد، لكّن قسم الفنون اختار مواصلة الفصل الدراّيس، 
وتغيري املناهج وتكييفها لحالة الطوارئ التي وجدنا أنفسنا فيها. صحيح أّن املستقبل ال يزال غري معروف، والطريقة التي 
قد تبدو عليها السنة الدراسيّة القادمة تجعل النوم بعيًدا عن عيَني. لكن، من خالل تعاونكّن/م، أيّتها الطالبات وأيّها 
الطّالب األعزّاء، ميكن القول إّن القسم األّول من الفرتة الّصعبة، التي ال يزال معظمها أمامنا كام يبدو، قد عربناه بنجاح 
نسبّي. التدريس والتعلّم عرب اإلنرتنت كانا صعبني، وواضح لنا جميًعا أنّه ليس يف استطاعتهام أن يكونا، يف يوم من األيّام، 
بديًال للقاء الشخّيص واملبارش بني الفّنان/ة وتالميذه/ا. مع ذلك، اكتشفنا جميًعا أّن يف استطاعة الفّن (وهو جدير بذلك) أن 
مُياَرس يف أّي حالة وتحت أّي ظرف. إّن صربكم، تصميمكم ومهاراتكم صمدت جميًعا يف االختبار الصعب الذي وقع عليكم، 
تحديًدا، يف الفرتة األكرث أهّميًّة خالل فرتة الدراسة بأكملها - الفصل الدراّيس األخري الذي من املتّبع خالله العمل بجدٍّ عىل 
املرشوع النهايّئ. يف ظروف غري مالمئة وغري مريحٍة بتاتًا، يف املطبخ، يف غرفة االستقبال ويف غرفة النوم، عملتم عىل املعرض 

الختامّي، وأثبتّم أّن روح الفّن واإلبداع ميكن أن تخفت قليًال، لكن ال ميكن إخامدها متاًما. 
أشكركّن/م جميًعا عىل الجهود الكبرية التي بذلتموها عىل مدار الفصل الدراّيس األخري، وعىل أنّه بفضلكّن/م، يستطيع 
القسم واملدرسة، اآلن أيًضا، يف هذا الوقت العصيب، أن يفتخرا بالعمل املتواصل، املستمّر، والذي ال ميكن إيقافه، ملرشوع 

ثقاّيف، اجتامعّي وفّنّي، قادر عىل أن يتغلّب عىل أيّام الوباء أيًضا.
وإدارة  املرشوع  ريادة  يف  لنجاحها  الختامّي،  املعرض  وأمينة  املشاريع  ورشة  ة  ُمَيرسِّ حني،  ليهي  إىل  الخاّص  شكري  أقّدم 
الوضع رغم صعوبة الظروف والفرص، من خالل التضحية الشخصية ومن خالل بذلها جهوًدا تفوق بكثري الجهود املبذولة 

يف األيّام العاديّة. شكرًا ليهي.

مع فائق املوّدة والتقدير،
آيس مشوالم

رئيس قسم الفنون



آب 2020
الخّريجات والخّريجون األعزّاء،

الفّن يالمس بيتي دامئًا، و"البيت" هو أكرث مكان شخّيص لنا وأكرث مكان جامعّي وسياّيس لنا أيًضا.
ن، املُمّكن (وأحيانًا، املهدِّد أيًضا)، معًنى  هذه السنة، اتّخذ "البيتّي" مبختلف أوجهه وأشكاله؛ الحميمّي، املحسِّ

جديًدا يف مامرسة الفّن وتعليم الفّن. أصبح البيت الوسيلة واملوضوع، بيئة العمل والتقييد.

أشعر بأنّنا مررنا مًعا بفرتة ال ميكننا أن نفهم تأثريها العميق الذي تركته فينا إال الحًقا يف نظرة إىل الوراء. لقد 
التقينا وعملنا، يف الحقيقة، خالل قسم كبري من السنة الدراسيّة، يف الفضاء الديجيتاّيل الخاّص بالـ "زوم"، وكّنا 
موجودات عىل مقربة بالغة من مساحاتنا الشخصيّة: يف عزل، يف إغالق. لقد تحّدينُتَّ أنفسكنَّ للعثور عىل أماكن 
وعادات تالئم للعمل يف الفضاء البيتّي، رغم تقييداته، واكتشفنا سويًّة حيّزًا ُمتيًحا، حميميٍّا جديًدا ومميّزًا، تتغريَّ 

فيه لغتنا، ويتعّمق اإلصغاء، وتتبّدل فيه نقاط الرتكيز وتصبح الوترية مختلفة وعميقة.
يف مترين أطلقنا عليه اسم "جزيرة منعزلة"، دعوتكّن إىل إنشاء "شاطئ آمن" داخل مساحة البيت. لقد انتهزتّن 
الفرصة للتمّعن يف بيئاتكّن القريبة والبيتيّة كمصدر للعمل، كامدة، كإمكانيّة للعمل، وتعلّمنّت، بطريقة صعبة، 
، أشياء رمّبا مل أكن  العمل مقابل املحدوديّة ومعها. من خالل التمرين والعمل من البيت تعلّمُت الكثري عنكنَّ
ألعرفها أبًدا ويبدو يل أنكّن أننّت أيًضا عرفنّت أشياء كهذه عن أنفسكّن. لقد اكتشفُت أنّنا (أننّت) تُقاربَن األشياء 

من منظور شخّيص مميَّز. لقد ابتكْرتنَّ طريقكّن الخاّصة ولغتكنَّ من داخل الفضاء البيتّي.
وقد  ورقة،  عىل  وأن تسّجلَن ذلك  معرضكّن الختامّي  طلبت منكّن أن تتخيّلَن  هذا العام،  يف اجتامعنا األّول 
احتفظُت بها لدّي. اليوم، سأعيُد لكّن هذه الورقة بانفعال وتأثّر يف ضوء الطريق التي قمنتَّ بعبورها. أنا فخورة 
بكنَّ وبالعمل الذي قمنتَّ به، وأشكركنَّ لقدرتكّن عىل إنشاء مجموعة كاملة من القوانني، من صميم االضطرار 

واملحدوديّة، ومواصلة العمل عىل مشاريع ال تقّل أهّميًّة، حميميًّة وجودًة.
وهذه هي الطريقة التي تُبَدع فيها الفنون.

أَودُّ أن أتقّدم بشكر خاّص لكلٍّ من داليت شفارتس، دلّة طربيه طربيه وشام أبو صالح، اللوايت قمن بعمل 
وبصرب،  بسخاء  الجميع،  وساعدَن  بوقتهّن  وتربّعن  املعرض،  عىل  العمل  فرتة  خالل  الكواليس  وراء  من  مذهل 

للوصول إىل خّط النهاية بنجاح.
أمتّنى لكّل واحدة وواحد منكم العثور عىل اإلمكانيّة من داخل التقييدات.

شكرًا جزيًال لكّن/م عىل هذه السنة، فقد تعلّمت الكثري،
ليهي

אוגוסט 2020
בוגרות ובוגר יקרים,

האמנות תמיד נוגעת בביתי, וב״אלביתי״, היא המקום הכי אישי שלנו וגם הכי קולקטיבי 
ופוליטי. 

השנה, הביתי על פניו ואופניו, האינטימי, המיטיב, המאפשר )ולפעמים גם מאיים(, קיבל 
משמעות חדשה במעשה האמנות והחינוך לאמנות. הבית הפך להיות האמצעי והנושא, 

סביבת העבודה והמגבלה. 

אני מרגישה שעברנו יחד תקופה, שרק במבט לאחור נוכל להבין את ההשפעה העמוקה 
שהותירה בנו. חלק משמעותי משנת הלימודים למעשה נפגשנו ועבדנו במרחב הדיגיטלי 
של ״זום״, כשאנחנו מצויות בתקריב קיצוני על המרחבים האישיים שלנו: בבידוד, בסגר. 
אתן אתגרתן את עצמכן למצוא מקומות והרגלים שיפעילו לעבודה במרחב הביתי, על אף 
מגבלותיו, ויחד גילינו מרחב מאפשר, אינטימי חדש ומיוחד, שבו השפה שלנו משתנה, 

הקשב מתחדד, הדגשים מתחלפים והקצב הופך אחר ועמוק. 

בתרגיל שקראנו לו ״אי בודד״, הזמנתי אתכן לייצר “חוף מבטחים” בתוך המרחב של הבית. 
אתם ניצלתן את ההזדמנות להתבוננות בסביבה הקרובה והביתית שלכן כמקור לפעולה, 
כחומר, כפוטנציאל לעבודה ולמדתם, בדרך הקשה, לעבוד אל מול ועם המגבלה. מתוך 
התרגיל והעבודה מהבית למדתי המון עליכן, דברים שכנראה לא הייתי יודעת אף פעם 
ונדמה לי שגם אתם על עצמכם. מצאתי שאנחנו )אתן( ניגשות לדברים מפרספקטיבה 

אישית ייחודית. המצאתן את דרככן ואת השפה שלכן מתוך המרחב הביתי. 

במפגש הראשון שלנו השנה, ביקשתי מכן לדמיין את תערוכת הגמר שלכן ולרשום אותה 
על פתק שנשאר אצלי. היום, אני מחזירה לכן את הפתקים האלה בהשתאות והתרגשות 
לייצר  שהצלחתן  לכן  ומודה  שעשיתן,  ובעבודה  בכן  גאה  אני  שעשיתן.  הדרך  לנוכח 
מהאילוץ והמגבלה מערכת שלמה של חוקים ולהמשיך לעבוד על פרויקטים לא פחות 

מעניינים, אישיים, טובים.
וככה עושים עושים אמנות.

אני רוצה להביע תודה מיוחדת לדלית שוורץ, לדלה טרביה ולשאם אבו סלאח, שנרתמו 
לעבודה מדהימה מאחורי הקלעים במהלך העבודה על התערוכה, תרמו מזמנן ובנדיבות 

ובסבלנות עזרו לכולנו להגיע בהצלחה לקו הסיום.

אני מאחלת לכל אחת ואחד מכם שתמיד תמצאו את האפשרות מתוך המגבלה.

תודה לכן על השנה הזאת, למדתי המון,
ליהי 



8

ללא כותרת | بدون عنوان
עבודת וידאו )פרט( | فيديو (مقطع)

03:00 דקות

זקנה | الشيخوخة
צילום )פרט( | تصوير فوتوغرايف (مقطع)

50X70

אילנה אבו חמדה | ايالنه أبو حمده





12

שאם אבו סאלח | شام أبو صالح

רסיס | شظية 
רדי מייד | ردي مييد

5X13X18

בית אחרי המלחמה | بيت بعد الحرب

רישום דיגיטלי | رسم رقمي 
46.38X26.37





16

רנא דחבור | رنا دحبور

ללא כותרת | بدون عنوان 
רישום דיגיטלי | رسم رقمي

60X40

ללא כותרת | بدون عنوان 
רישום דיגיטלי | رسم رقمي

40X60





20

רעות הלוי | رعوت هلفي

ללא כותרת | بدون عنوان
רישום דיגיטלי | رسم رقمي

60X40

אמפיבים | برمائيات
רישום דיגיטלי )פרט( | رسم رقمي (مقطع)

120X67





24

ללא כותרת | بدون عنوان
קרמיקה )פרט( | كراميكا (مقطع)

360X55X2

ללא כותרת | بدون عنوان
קרמיקה | كراميكا 

 71.5X48.5X2

מסאר זועבי | مسار زعبي





28

איה חוטבא | ايه خطبا

ללא כותרת | بدون عنوان
جبص،  قامش،  مدموجه,  تقنيات   | ורשת ברזל  גבס  בד,  טכניקה מעורבת, 

شبكة معدنّية 
 20X112X50 

ללא כותרת | بدون عنوان
טכניקה מעורבת, חימר ודאס | تقنيات مدموجه 

מידות משתנות





32

מירנא חלבי | مرينا الحلبي

רנני | َرناين
צילום | تصوير فوتوغرايف

 90X70

רנני | َرناين
צילום | تصوير فوتوغرايف

90X70





36

ללא כותרת | بدون عنوان
רדי מייד | ردي مييد

63X45X45

ללא כותרת | بدون عنوان
עבודת וידאו )פרט( | فيديو (مقطع) 

3:39 דקות

מונא חטיב | ُمنى خطيب





40

ולאא חיאדרה | والء حيادرة

ללא כותרת | بدون عنوان
יציקת בטון | صب خرسانة

 50X65

ללא כותרת | بدون عنوان
יציקת בטון | صب خرسانة

65X50 

ללא כותרת | بدون عنوان
רדי מייד | ردي مييد 

 5X11





44

דלה טרביה | دّلة طربيه 

ללא כותרת | بدون عنوان
טכניקה מעורבת, צמר פלדה, עץ | تقنيات مدموجة، الياف سلكّية، حطب

70X65X60

ללא כותרת | بدون عنوان
טכניקה מעורבת, רדי מייד, חוט ברזל, צמר פלדה, קמח, אבנים, עיתונים
تقنيات مدموجة، ريدي ميد، سلك حديد، الياف سلكّية، طحني، حجارة، صحف

55X145X55

ללא כותרת | بدون عنوان
טכניקה מעורבת, רדי מייד, אבנים, חוטים | تقنيات مدموجة، ريدي ميد، 

حجارة، خيوط
30X95X40





48

נטע ישי | نيطع ييش

דודה, דודה, בום-בולען | دودا, دودا, بوم-هبوط أريض
שמן על בד )פרט( | زيت عىل قامش (مقطع)

160x130

אדםעגלה-תכלית | رجل العربة-الغرض
שמן על בד | زيت عىل قامش

160X130





52

עדי מתוקו | عدي متوكو

ללא כותרת | بدون عنوان
שמן על בד | زيت عىل قامش

 120X100

עכבות | آثار 
שמן על קליפות עץ | زيت عىل قشور الشجر

30X140X20

אדמה | ترابة
טכניקה מעורבת, קמח, בוץ, עץ | تقنيات مدموجة, قمح, تربة, خشب

 45X45X40





56

נג׳ם מעבוכ | نغم معبوك

ללא כותרת | بدون عنوان
צילום )פרט( | تصوير فوتوغرايف (مقطع)

70X100

ללא כותרת | بدون عنوان 
צילום )פרט( | تصوير فوتوغرايف (مقطع)

70X100





60

מריאן נעמה | مريان نعمه

ללא כותרת | بدون عنوان
רישום, עפרון על נייר | رسم بالرصاص عىل الورق

70X100

ללא כותרת | بدون عنوان
חימר | طني

9.5x13x3





64

אלאא עאזם | آالء عازم

אלאא של אלוהים | آالء الله
עבודת וידאו )פרט( | فيديو (مقطع)

13:46 דק׳

אלאא של אלוהים | آالء الله
עבודת וידאו )פרט( | فيديو (مقطع)

13:46 דק׳





וידוי קטן | إعرتاف صغري
אקריליק על בד | أكريليك عىل قامش

200X200

וידוי קטן | إعرتاف صغري
אקריליק על בד | أكريليك عىل قامش

200X200

68

דועא עבאסי | دعاء عبايس





72

מייס ע.אלרחמן | ميس عبد الرحمن

Salvation | الخالص
שמן על בד | زيت عىل قامش

200X150

ללא כותרת | بدون عنوان
שמן על בד | زيت عىل قامش

 60X42 





76

נועם עזרא | نوعم عزرا

ללא כותרת | بدون عنوان 
 צילום | تصوير فوتوغرايف

 80X120

ללא כותרת | بدون عنوان 
 צילום | تصوير فوتوغرايف

80X60 





80

אור פיינרו | أور فيرنو

ללא כותרת | بدون عنوان
אקריליק על נייר )פרט( | أكريليك عىل ورق (مقطع)

100X70

ללא כותרת | بدون عنوان
אקריליק על קנווס | أكريليك عىل قامش

170X107





84

סינאל קטיש | سينال قطيش

ללא כותרת | بدون عنوان
שמן על בד | زيت عىل قامش

 120X100

ללא כותרת | بدون عنوان
שמן על בד | زيت عىل قامش

 100X200





88

דלית שוורץ | داليت سوارتس

הילדה שהייתי, האישה שאני היום
الفتاة التي كنت.املرأة التي أنا عليها اليوم

פרט מתוך ציור קיר פלסטלינה על בד
رسم بالبالستيسني عىل قامش

 90.1X81.5

הילדה שהייתי, האישה שאני היום
الفتاة التي كنت.املرأة التي أنا عليها اليوم

טכניקה מעורבת פלסטלינה על בד ורישום בפחם עץ )פרט(
قنيات مدموجة بالستيسني عىل قامش ورسم بالفحم (مقطع)

64X49





92

ויקטוריה שחאדה | فيكتوريا شحادة

Nightmare | كابوس 
דיו על נייר | حربعىل ورق

200X210

חיפוש | بحث 
אקריליק על נייר | أكريليك عىل ورق

100X70

חיפוש | بحث 
אקריליק על נייר | أكريليك عىل ورق

100X70





96

יאסמין שחאדה | ياسمني شحادة

ללא כותרת | بدون عنوان
ברזל | حديد
100X200X100

כיבוש | كبيس
רדי מייד | ِردي مييد 

10X22X10





100

נור תאיה | نور تايه

ֶאקְסקלּוִסיִבי | حرصي
רישום דיגיטלי | رسم رقمي

126X144

בלי מטריה | بدون مظلة
רישום דיגיטלי | رسم رقمي

150X150










