
دفنة نسيم ونطع الكيام: "حلوصا"
كي تان اجتمعـتا ـل نانتني الـل هو مـعرض مـركب ومكـمل للـف طع الكـيام  سيم وـن وصا" للفـنانتني دفـنة ـن ني "حـل عرض الـف  ان اـمل

تعرضن أعمالهن معا. وهن بأعمالهن تتجاوبن مع بعضهن من ناحية املضمون بأشكال وأساليب مختلفة.

 ان نشاط دـفنة نسيم وـنطع الـكيام الـفني ينـطلق من مـفهومهن للـفنون التي تـهتم مبواضيع اـجلندر (ـعلم اـلنوع االجتماعي)

 فان أعمال دفنة نسيم ونطع الكيام تهتم او تبهم- – وسياسة الهويات واألقليات في السير الذاتية- كمواد خام ألعمالهن.

 التخوم التي بني احلياة الشخصية والفنية. ان السير الذاتية ومجرى حياتهن هم ساحة خلفية وساحة سياسية-فنية بنسبة

,لهن وهن لسن بحاجة الى شعارات حتى يصبحن هكذا.

وت مـرافق ومالزم أعـمال وظل امل وت  من امل وت واخلوف  وجود امل ولدن لـعائالت ثكـلى. ان   إن دفـنة نـسيم ونـطع الكـيام 

 الفنانتني. إن األكل وثقافة املطبخ والطبخ تشكل للفنانتني كأداة احتجاج واعتراض جتاه تصور األم كمغذية أطفالها وجتاه

الفرض 
  أثمروا وأكثروا...". إن األساليب واالستعماالت املتنوعة للتقنيات التي تستعمالها كلتا الفنانتني الكيام ونسيم في أعمال"

,التطريز واخلياطة هو انحراف عن "األعمال اليدوية النسوية التقليدية" وتعبير عن صراعات عنيفة غرز االبر وشم عنيف , , 

 ,تشويه وإفساد الغذاء او جسد املرأة. وهو أيضا أداة تعبير قوية من اجل نقل شعور خيبة أمل وإحباط البعيدة عن ثقافة

وقت الفراغ.
 ,إن أعمال دـفنة نسيم تدق ـبعرض احلائط التصور املـقبول والدارج عن مفاهيم اجلمال النسائي (الغربي) وتعرض جمال

 والزوائد للجسد النسائي. الفنانتني أدتاه وظيفتان كمخرجات وكعارضات في) abjection(الذي يتقبل مركبات االحتقار 

 أعمالهن. وهن "يلهون" بشخصياتهم احلقيقية واملصطنعة-املقنعة. إن التعامل مع اجلندر اخلاص بهم وجمالهن وجسمهن

 ووعيهن النسائي وطرق تقبلهم في املجتمع يعطي دفنة نسيم ونطع الكيام أفكار ألعمالهن. وأداة فنية إضافية للتمعن ورد ,

ساعة البيولوجـية دقات اـل من  تأثرة  سيم) او احلـياة اـمل نة ـن وولدين (دـف مع االم  عائلي  إطار  في  واقع: احلـياة  لى اـل عل ـع  الـف

واملحيط القريب (نطع الكيام).
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"حلوصا"
عن أعمال دفنة نسيم ونطع الكيام الفنية                                         

صالة في  نانتني  هو ـليس مـعرضني منـفصلني للـف يام  طع الـك نة ـنسيم وـن نانتني دـف وصا" للـف ني "حـل  ان اـملعرض الـف

 ,عرض واحدة بل انه معرض مركب ومكمل للفنانتني اللتان اجتمعتا لكي تعرضن أعمالهن معا. وهن باعمالهن

 ,تتجاوبان مع بعضهن من ناحية املضمون بأشكال واساليب مختلفة. وللدقة انا لست اال وسيط بينهن. فبعد ان

 ,تنبهت الى اخلطوط اـملشتركة بني اـعمالهن ونبذات مـتشابهة في سيرة حياتهن قررت ان اعرـفهن على بعضهن

نون  وـعرضت علـيهن ان يعـملن ـمعا في ـعمل وـمعرض ـمشترك.  واـمني اـملعرض ـليس اال وسيط ـبني الـفنانني (للـف

اجلميلة).

التي ـتبدع باـلرسم والـتصوير االـخراجي وعرض النـحوتات انة مـتعددة اـملجاالت واملواهب  نة ـنسيم هي فـن  ,ان دـف

عددة اـملجاالت واملواهب التي تـعمل في عدة ـمجاالت انة مـت  وعروض الـفيديو والتـطريز. اـيضا ـنطع الـكيام هي فـن

شوارع وفـيديو واـلـرسم املـبـسط والتطـريز – وعروض  الواقعي والتـصوير االـخـراجي واملنـحـوتات   ـمـعا اـلـرسم 

والكتابة.     

نوع لم اـل تم مبـواضيع اجلـندر (ـع التي تـه نون  هومهن للـف من مـف ني ينطـلق  يام الـف طع الـك سيم وـن نة ـن شاط دـف  ان ـن

بارزات انات اـل ومن ـبني الفـن مالهن.  مواد خام ألـع ية- ـك سير الذاـت في اـل يات  ويات واألقـل اسة الـه ماعي) وسـي  االجـت

  وفريدة))Ana Mendieta 1948- 1985,التي اـعمالهن تنـعكس في اـعمال ـنسيم والـكيام اذكر آنا منديـيطة 

- ), Annette Messager, 1943 وأنط مساجة) , (Frida Kahlo, 1907 –1954(,كالو  وسيندي    

 ويوخيفد واينفلد,  - )Shirin Neshat, 1957, وشيرين نشاط) ( - Cindy Sherman, 1954(,شيرمن 

وهيال لولو لني.

 ,وباملقارنة بهذه االـعمال فان اـعمال نسيم والكيام تهتم او تبهم- التخوم التي بني احلياة الشـخصية والفنية. –

الى سن بحـاجة  وهن ـل هن  سبة ـل ية بـن اسية-فـن وساحة سـي ية  ساحة خلـف هم  جرى حـياتهن  ية وـم سير الذاـت  ,ان اـل

 شعارات حتى يصبحن هكذا. نسيم والكيام يحذرن االقتراب من أي تبعية او انتماء الذي من شأنه ان ينسبهم

في . راسخة  قات  هذه الطـب ذلك فان  مع  والخ...   اسرائيلية"  نون  ودية" او "ـف نون-يـه سائية" او "ـف ـن نون  ,الى "ـف – 

قلب اعمالهن بشكل بديهي.

سنوات في  الذي قـتل خالل اخلـدمة العـسكرية  طع  عم ـن لة نـطع فـقدت  عائالت ثكـلى. عاـئ ولدن ـل طع   إن دفـنة وـن

  في حرب يوم1973 في سنة, 30اخلمسني للقرن العشرين. جدة نطع ثكلت اثنان من ابنائها: االول قتل وعمرة 

  سنة خالل خدمته العسكرية وخلف19 وعمرة يناهز 1982الغفران وخلف وراءه زوجة وطفالن. الثاني قتل عام 



مال رافق ومالزم أـع وظل املوت ـم من املوت  وجود املوت واخلوف  سفا. ان  لة البارميـت من حـف صوره  بوم   وراءه اـل

الفنانتني. 

الدفاع " شهداء اجلـيش  ما ميـثل "ثقـافة احلروب" والثـكل عـلى  كل  لي  سبة  كانت متـثل بالـن جدتي   الكـيام: ان 

تأبني واـملتاحف الـعسكرية وآالت احلرب املنـتصبة في اـلساحات. الذكرى واـملقابر واحـتفاالت اـل  االسرائيلي. ايام 

وأقامت خاص بـها  عالم  في  من املـغرب وعـاشت  قدمت  التي  جدتي  من خالل  كانت  مع الثـكل  ,ان جتـربتي  , 

 الصلوات وحافظت على عالقتها مع اللة. وكنت مبهورة من كل ما رأيت. جدتي أثرت علي على اخلط الفاصل بني

,البساطة والسذاجة والذكاء واحلكمة بني املهجر والقومية. انا وامياني موجودين في الوسط".          

رحم وية  امرأة ـق لروح واجلـسد:  الوقت ـل فس  في ـن واستيعاب  هام  نرى ان هـناك اـب يام  من اعـمال الـك عدد   ,في 

صرة اجل خـلق جـنود وحـبل اـل من  رحم  رجـل-امرأة. احلي عـلى املـيت:  جدة  رحم اجلـندي جـندي-  ,للجـنود  , , 

في أحـشاء نـساء رجال- بنـني بلـعوا  وامرأة-أم راكـبة عـلى ظـهره.   ,امللـفوف عـلى رقـبة اجلـندي كربـطة العـنق 

الذهب. من  أفواههم او يتقيئون خيـطان  داخل  الى  مذهب ودم  بول  من اجلـنود1ويبـولون     جمـاعات متالصقة 

يد ها حـسب التقاـل ها فطلـق الزواج مـن اخو زوجـها  ورفض  لد  لم ـت (التي  من األرامل  اعات   األحـياء-األموات وجـم

صهيونية- وجوهر اـل في ظـهره. امـهات  امرأة عـارية تـعارك جـندي وتطعـنه بـسكني  أثديتهن   ,اليهـودية) تنـزعن 

 الصراع املستمر بني االم التي ترسل ابنها الى املوت وتنتحب على موته في غير آن. وفي رسمة لنطع الكيام غير

من بـلدة نائـية وتكتـسي في حـفل البارميتـسفا  ساذجة  صبية  شكلها عـلى انـها  في املـعرض تـرسم   ,معـروضة 

هذا الطـمس وقت اـلصالة). ان  لى اجلـسم  ضعونها ـع ماش بـيضاء ـي يت" (قطـعة ـق من "الطـل بدال  طرزة  ستائر ـم  ـب

 اجلندري (بني املذكر واملؤنث) ليس مثال على النقاش الفيلسوفي-السياسي عن اجلنس املبهم وهو تعبير عن .

 ,تضامن استيعاب او اظهار لفقدان احد افراد العائلة الذي ظل "صغير الى االبد" ذا وجه بريء وطفولي املكرس

في البوم صور البارميسفا.
اه شخـصية االم كمغـذية ووسيلة احتـجاج وتـظاهر جت هو اداة تـعبير  كل بالنـسبة لنـسيم  كل والثقـافة- األ   األ

 ,أوالدها ومطعمتهم وأيضا جتاه الفرض "أثمروا وأكثروا". الفواكة واخلضار او اخلبز- يصبحون جزء من طبق

اإلبداع عند نسيم.

 ان مقولة "أثمروا وأكثروا وامألوا األرض" يظهر بتعبير مرئي شديد والذع في صورتني باأللوان باحلجم الكبير

التي تـظهر أـيضا في أفالم . يديها ـعشرات األسماك املـجمدة األسماك-  التي متـسك ـب يام  وثق ـعمل اللـك  ,الذي ـي

  وايضا أكالت,2,الكيام الترفيهية وتعبر عن تشبيه لرموز التخصيب والشبقية (اجلانب اجلمالي للغريزة اجلنسية)

يوم السبت التقليدية- هم جتسيد ل" ولتفض املياه زحافات ذا نفس حية" بالنسبة للفنانة.
 ان فكرة هذه الرموز مأخوذة  من امليثولوجيا اليونانية: زيوس مارس اجلنس مع دنيا عندما ظهر بشاكلة "مطر ذهبي". ان هذا 1

املصطلح يعبر عن التفضيل اجلنسي املشترك مع التبويل بحركة جنسية.
 او في االعمال التجسيدية للفنان النمساوي رودولف 20,نرى ذلك مثال في رسوم نحوم جوطمن من سنوات العشرين للقرن  2

 في نهاية سنوات الستني.)Rudolf Schwarzkogler, 1940 –1969(شفارتسكوجلر 



مال التطـريز في أـع سيم  يام وـن نانتني الـك تا الـف ستعمالها كـل التي ـت يات  وعة للتقـن  إن األساليب واالستعماالت املتـن

وشم بر  غرز اال فة  صراعات عنـي عن  عبير  دية" وـت سوية التقلـي دوية الـن عن "األعـمال الـي حراف  هو اـن اطة  ,واخلـي , 

,عنيف تشويه وإفساد الغذاء او جسد املرأة. وهو أيضا أداة تعبير قوية من اجل نقل شعور خيبة أمل وإحباط , 

البعيدة عن ثقافة وقت الفراغ.
 احد اعمال نطع الكيام هو نصب فني املركب من عدة مواد واملنصوبة على خلفية حائط مصبوغ باللون الرمادي:

وجوه مـوبوء مبرض جـلدي. شرقة او  وجوه ـم شتبه ان يكـونوا  من اـمل وجوه أوالد  رصاص ـل لم اـل  10  و3رسم بـق

 قطع مطرزة مستطيلة وبيضاوية مع خطوط مطرزة جلنود ورائدات (النساء االوائل في االستيطان الصهيوني)  .

 والتي تستعمل كاطارات التي حتبس) )Embroidery hoopsان القطع املطرزة ممدودة على اطارات التطريز 

 بداخلها االعمال. وايضا كلمة "يهودية" بالعربية املطرزة بخيط اخضر فاحت على قماش احمر والتي تذكر بالعلم

  (احد تقنيات فن Objet trouvéاملغربي او احلجاب. وايضا هناك أدوات مطبخ مغربية التي أصبحت متاثيل  

النحت احلديثة). 
اصبحوا :  ية  طاجني املغرـب جرة اـل سية غـطائني لطـن حائات جـن مع إـي عض األدوات املطبخـية   ترسوكذلك تظـهر ـب

  باالضافة الى  .رحم مضاد للرصاص وهناك جهاز الستخالص العطور اصبح متثال الذي ميثل, واقي للثديني

 ,ذلك أربعة أفالم ترفيهية تعرض بشكل مستمر على شاشات البالزما املعلقة على "حائط املبكى" اخلاص بالكيام

من الـشهوانية واجلـمال الثـكل الوعي جند خلـيط  هذا  في  روع.  حائط وعيـها وإدراكـها امل من أحـجار   ,كـجزء 

ثم حر  ثديها وتنـت لع  التي تـق والرائدات  بالون  ثل اـل بدون رؤوس ـم نزوح جـنود يرـقصون  ,واـلصهيونية الـهجرة واـل , 

 ),وثالثة منتحرات الراقصني, انا وسكني, انا اجلنديتنتحب. وفي األفالم القصيرة الترفيهية الصامتة األربعة (

تخلق نطع الكيام      
مع بـعض جتـعل املـشاهد منكـمش وخـجول. األفالم مـصنوعة بتقنـية وضمهم  سريالية غـير واقعـية   شخـصيات 

ريدج ( يام كنـت قي وـل هودي- اجلـنوب افرـي نان الـي من أفالم الـف ها   ,William Kentridgeواسلوب ـمصدر ايحاـئ

يام الوعي الذاتي).  -1955 الج الـك يز العـنصري) في بالده. وتـع ايد (التمـي الج كنـتريدج الوعي الذاتي لالبرتـه  يـع

 الشخصي والعائلي لهؤالء الذين دفعوا الثمن الغالي مرتني عندما قدموا اوالدهم قربان من اجل الوطن. ميكن

يام ربط الـك ها ـت مة" وـب يام "جـمال جـنون العـظ ته الـك الذي كتـب في اـلنص  ني  هم الـنصب الـف رموز لـف لى  ثور ـع ,الـع , 

 اجلمال الطاهر النطباعاتها وهي طفلة- اكتشاف جسم املرأة- مع الشعائر الدينية اخلاصة  بجدتها (انا بويضة

 ,واصبحت عالم باكمله). ان الثكل اخلاص باجلدة والثكل الوطني- االحتفالي املتحاشى منه واخليال امام الواقع

هو ما  شكلهم ـك (ظل  وهم اجلـنوني  قترب  لة ـت هم. اجلدة منفـع من خالـل بور  شفافني وميـكن الـع وهم  نذ مماتهم   ,ـم

 يعبرون من خاللها وبعدها ميرون من خالل بعضهم واجلدة تضم الى صدرها روحهم املشاغبة ويرقصون. هم

  ويصبحون جسم واحد وروح واحدة[...]على شاكلة جزيئات الذرة واجلدة هي نواة الذرة وهم يحلقون حولها 

كلهم وقفوا مع بعضهم ملتصقني على بالط املوت متحدين كالنوية."[...] وشكل واحد: "جدة-جندي". 

اسم  يام حتت  طع الـك انة ـن وحة للفـن خوروفي ـل   قامت نطع برسم نفسها واقفة امام حيط املطبخ في,2006 هـب

 بيتها. ان الوان اللوحة وطابعها تذكر صورة باالسود واالبيض قدمية وبالية. وتذكر بشخصية اجلدة وشخصية
رمز ملرض القوباء احللقية (مرض جلدي خلقي) 3



هم او ـلصوت اـلصدى املـتجاوب ما لذكرى احلـية ـل بديل عنـه ها وـتصبح   االبن-تتـقمص شـخصيتهما ومتعاـطفة مـع

لهم.

يديو مزدوج وـمضاعففي اـملعرض  نة ـنسيم عملـيني ـف  (متسوـحساحت و-) 2011 (ـتسعيرة لنيـتسح, ـتعرض دـف

 ),2010-2011 (هتساعة ليوفي وثالثة مجموعات من الصور املخرجة ومصنعة في احلاسوب: مجموعة), 2011

).2011سيفر سكيتسوت) ( SketchBook ومجموعة) 2011 (للو كوتيرتمجموعة 

 , يظهر وجهه نيسيم بعد ان عوجلوا في برنامج الفوتو-شوب مثل مخلوق هيبريديهتساعة ليوفيفي املجموعة 

ية مختلفة (كيبوتس كرميم اـلقدس نتيفوت بئر ,صاحب جـنسانية متقلبة. في كل صورة تظهر الفنانة على خلـف , , 

 السبع والخ..) وكانها صور من مجلة تصميم ازياء او صور ستيلس لفيلم سينمائي. في جميع الصور التي في

 4PUNKTUMاملجـموعة ـيوجد ـتناقض ـمزعج ـبني اـلطابع النقي واملـظهر املتألق لـلصور وـبني اسلوب الـتصوير 

ضة – الى املنطـقة الغاـم عة  سيم تاـب صور ـن رأة. ان  لى جـسم امل الوجه او ـع لى  ظاهر ـع شعر اـل فر- اـل قزز واملـن  اـمل

,نساء مشعرات قرود-انسانية اجسام من الفضاء اخلارجي او التحول اجلنسي. وفي الطبقة األساسية للنفور , 

مع اـجلـــنس املنـفـــلت اـلـــزمام.   التي يرـتـــبط ـبـــها اـلـــشعر  يـتـــواجد اـلـــربط ـبـــايام الـتـــكوين الوـحـــشية 

هذا االـنـحراف وـتـصنفه ب" ثـقـافة ـمـشاغبة". ان التـحـكم  ان الثـقـافة الغرـبـية احلاـلـية ـتـستطيع ان تـتـعرف ـعـلى 

 باجلسم النسائي يولد الصناعة املتشعبة لنزع الشعر "الزائد" وقلبها "لدمية بورسيالن" مصقولة ومستسلمة. ان

abjecti(5 تتغلغل من حتت الشخصيات املتوقعة وتقترح النقاء واجلمال- لتقبل التنافرههتساعة ليوفيمجموعة 

on( .وزوائد اجلسم بايحاء من كتابات جوليا كريستابا 

وعة  في املجـم وتورتكذلك  لو ـك   تصورت نسيم في اوضاع تذكر بصور مجالت االزياء واالعالن. لكن املظهر,ـل

 اـملصقول والالمع ملغي وـغير واضح: في داخل ـبعض اـعضاء اجلـسم ـيوجد كـلمات ـمطرزة ومطـعمة باخلرز. ان

 ,تطريز الكلمات على اجللد هو  مبثابة عاهة التي تخرب جمال اجلسم وتوسم املرأة وتلطخها مثل وشم االرقام

خبز لالوالد ـغـسيل ـمـشتريات  سير. ان الكـلـمات اـملـرمزة- ـقـهوة|  ,ـعـلى ذراع اال , , الى8:30, والخ...- ـتـشير    

الوظائف امللقاه على عاتق نسيم ام فنانة التي تريد ان تنجح وتبقى على وظائفها ذات املتطلبات الكثيرة. – |

  مركبة من صور ملاكوالت التي تذكر بكتب الطهي. كذلك نرى هنا املظهر  ,SketchBook,ان املجموعة الثالثة 

 املصقول الالمع املطموس: املاكوالت تظهر كاساس او مواد خام لالعمال الفنية. خيطان للخياطة تصبح كتابات

سيم ملـسطح عـمل به ـن في املطـبخ تقـل كذلك طـاولة االكل  سيم.  تابع لـن رسم اـل في كـتاب اـل عاد مـسجلة   ثالثي االـب

 ,للملصقات (كوالج). ان هذا الواقع يتداخل مع واقع اخر بالتوالي من خالل النشاطات املكثفة املقامة في اطر

  ويتطرق الى نقطة التصوير الال-واقعية التي تشد نظر وانتباه املشاهد وتشد)1980Barthes-1915مصطلح لروالن بارث ( 4
 ,  (افكار عن التصوير) ترجمه للعبرية:note sur la photographie  1980شعوره. ظهر املصطلح للمرة االولى في كتابه من سنة 

.1988,دافيد نير القدس 
  ان املحتقر هو شيء هابط مثل,2005, ترجمه الى العبرية: نوعم بروخ, قوة الفزع: كتلة من االحتقارحسب كتاب جوليا كريستيبا  5

,البواقي والزوائد وإفرازات  اجلسم وعند خروجه من اجلسم يصبح مقرف ومثير لالشمئزاز.  



 أوقات محددة ومستعار. نسيم: "مبا أنني ترعرعت على ثقافة االكل العراقي واليمني فان تشويه وإفساد االكل

 هو ـعمل غير مـقبول. ان اـلرسم بواسطة اخليوط على االكل هو طابو حتى ألوالدي كان هذا العمل غير مقبول.

من وجهة نظرهم فان على امهم ان حتضر االكل وليس ان تفسده بهدف عمل اعمال فنية".  
اسم  يديو حتت  ني اـملصور ـف مل الـف   تتحدث دافنة نسيم مع ابناء عائلتها عن),2011 (سعيرة لنيـتسحوفي الـع

يدهم قادهم وتقاـل هم واعـت عن آراـئ هم املتفـاوتة تكـشف  في جـسمها. ردود فعـل الزائد  شعر  هم لـل عاملهم ورد فعـل  ـت

من اجلـسم او مـوديل للجـمال ازيل  سقط او  الذي  قر"  شعر "كـشيء محـت من اجلـسم واـل شعر كـجزء  سبة لـل  ,بالـن

,النسائي او اـخلصوبة واـلشهوة وفقا لـلشرق او قصة االمهات والعالقات في داخل العائلة. مقوالت مثل "ازالة , 

نا من غير ان نذكرهم  شعر  االبط واحلواجب" ترتبط ـمبصطلحات اـلشهوة والتحـقير. نـتطرق الـيهم في محادثاـت

ن يجـلس أمامـها. ميـكن ان صغي مل كاميرا وـت لم الفـيديو وظهـرها لـل في فـي سيم تظـهر  اشر. ان دفـنة ـن شكل مـب  ـب

 ,نتخيل مظهرها وشكل وجهها في الواقع. حسب اقوالها "هي تشدد على حريتها الشخصية كمرأة مشعرة التي

,ال تسير حسب بديهيات املجتمع". في احد احلوارات احدى صديقاتها املقربات التي هي بنفسها امرأة مشعرة , 

ابدى زيل اـلشعر عن وجـهها. ومبـحادثة مع زوج ـنسيم  هو   اـختارت ان تـظهر في املجـتمع بـحرية  من ـغير ان ـت

وعة  خاطب املجـم يديو ـي لم الـف بل لزوجـته. ان فـي يوفياحلب والتـق ساعة ـل  , لكن يختلف عنها ففي الفيلم يوجد.هـت

"وثائقي" وما هو ـليس كذلك. اسم الـعمل هو   سعيرةـطمس متـعمد الذي ـيصعب ـعلى اـملشاهد ان ـيعرف ما هو 

  يذكر ويطمس املصطلح "تسيعيرة لنيتسح" ويرمز على املصطلح "سعيرة لعزازيل". الفيلم يثير اخلوف,لنيتسح

,والقلق من النفور والنبذ الضياع والوحدة ملن تعاني من الشعر الزائد في جسمها.    

  تظهر بطن نسيم وهي مطلية بدهان اسود لألحذية وأظافر أصابعها)2011 (متسوحتساحتوفي فيلم الفيديو 

ها لم ببطـن بدأ الفـي كة. ـي مات الدرـب ها ـعلى نـغ لى بطـن بل ـع وهي تـط لم تظـهر ـنسيم  طول الفـي باألحمر. وـعلى  ية   مطـل

صويرية وسيقى الـت يك. ان اـمل ية وهـكذا دواـل سود ثاـن عدها ـي فة وـب صبح نظـي حتى ـت دريج  ظف بالـت التي تـن  األسود 

 الشرقية تربط بني جلد البطن وجلد الدربكة. كذلك في العمل الفني يظهر جسم املرأة مشوة ومستهتر. ان االسم

ساحت بط باـملصطلح متسوحـت ضا يرـت يع جـلد احلذاء وأـي لى تلـم رمز ـع عات"-Polished Women ـي ساء ملـم   "ـن

ناجحات وموفقات. لكن في الفيلم "جناح" املرأة يظهر على شكل كيس مالكمة آلة ايقاع. |
,إن نطع الكيام تنهي النص باجلمل التالية: "ماذا قتل حياة األطفال ماذا أنهى حياة األمهات ماذا شوش حياة , 

,األخوة كم ميكن أن تكون قساوة العدو مك هو ضعيف وجودنا على الهامش...". ,

,ليس هناك ما نضيفه ألنه بعد هذه الكلمات يبقى البارود وصمت طويل وثقيل يتحرك به اجلنود-األموات في , 

 حلقات ودوائر من غير موسيقى تصويرية. مثل اليهودي "نع نع" الذي يطلب الهواء ويستمر باملشي. "انا يهودي

ذنبي املقـطوع. | | الذكرى مـثل  جذور  اصب االسـاسات.  بي  لن متـسكوا  غدا امـشي  وصلت  مس   متـحرك اال

 متحرك في حلقات حلقات ليس مغروس ليس طائر لن ابقى ألهرم بني الناس والناس لن تهرم معي ها هو | | | |

  6,اخلريف والربيع وقد أصبح اجلو خانق دعوني أمر أريد هواء". | | | 

, هوتسأت نهر بينيامينا,   2007  -  2003  ,يهودمي شيرمي ,"يهودي نع نع" من: سامي شالوم شطريت  6 ,2008.



نة ـنسيم وـنطع , مع يـعطي دـف في املجـت هم  وطرق تقبـل والوعي الـنسائي  مع اجلـندر واجلـمال واجلـسم  امل   إن التـع

ـهون" ـما "يـل ـمالهن. واثنيـه في أـع ـارضات  ـتان كمخــرجات وكـع أدتاه وظيـف ـنانتني  ـمالهن. الـف ـكار ألـع ـيام أـف  الـك

سيندي صور  من  هذه ليـست "حفـلة تنكـرية" فيمينـستية  بإيـحاء   بشخـصياتهم احلقيقـية واملـصطنعة-املقنـعة. 

 ,شيرمن امنا كأداة فنية إضافية للتمعن ورد الفعل على الواقع: احلياة في اطار العائلي مع االم وولدين (دفنة

نسيم) او احلياة املتأثرة من دقات الساعة البيولوجية واملحيط القريب (نطع الكيام).

 أمني املعرض, بروفسور حاييم مؤور

دفنة نسيم: محطات في حياتها

,      ولدت في بردس كاتس اسرائيل.1965

,     انهت دراسة الفنون اجلميلة في معهد اورنيم كريات طبعون1990

  حصلت على اللقب االول بالفلسفة وتاريخ الفن من جامعة بن غوريون في النقب.2005-2002

  تدرس للقب الثاني في تاريخ الفنون في جامعة بن غوريون في النقب.2009من 
تعيش وتعمل في بئر السبع.

نخبة من معارض دفنة املنفردة

     متحف الفنون االسرائيلية في رمات غان1994

, رابطة الرسامني والنحاتني تل ابيب,  7  بعامود      1995

 استوديو طوفه اوسمان,  2002  |  3  مجموعة شتاء      2003

, متحف النقب للفنون بئر السبع,عائلتي     2009

, ستوديو جروس تل ابيب,يوم يوم    2010

 ستوديو كيبوتس باري,عيوني    2011

    نخبة من املعارض املشتركة

, املتحف املفتوح احلديقة الصناعية في تيفن,ابيب في تيفن    1990

 االستوديو في مركز التخليد في كريات طبعون,تسوروت ديبور    1994

, متحف يانكو دادا متحف عراد األستوديو البلدي في رحوبوت,حول حولني    2000 ,

 جامعة بن غوريون في النقب,اتاه توتاح    2004

, الكلية االكادميية للتربية اورنيم.,مشياله    2009



, استوديو جروس تل ابيب,جبرمي اناشيم عوسيم يوفي    2010

نخبة من اجلوائز واملنح:

    منحة صندوق ثقافة امريكا اسرائيل1990

,    جائزة الفنان املبتدئ فرع الفن التشكيلي وزارة التربية والتعليم1993 ,

نطع الكيام: محطات في حياتها

,         ولدت في نتيفوت اسرائيل1980

,     املسار األكادميي للفنون في كلية كاي بئر السبع5-2001

,     استمرار دراسات الفنون كليشر تل ابيب7-2006 ,

,    دراسة متثيل والعرض في مسرح ميتساغ تل ابيب8-2007

تعيش وتعمل في القدس

نخبة من املعارض املنفردة

, بيت الفنانني القدس,12 في إطار "نادباخ", للو ميليم     2005

, بيت الفنانني على اسم يوسف زاريتسكي تل ابيب,  7  ابو حتصيرا      2006

, متحف الفنون االسرائيلية رمات غان,اينطيمي     2007

, استوديو طوفه اوسمان تل ابيب,هشجاحاه     2008

, معرض زوجي استوديو انطياه القدس,انط فاسمر     2009 ,

نخبة من املعارض املشتركة

 تل ابيب,5 كليشير, االستوديو املفتوح    2006

, استوديو بربور القدس,للو هتراه موكدميت     2006

, البيت املفتوح القدس,مرحاف مجدري     2007

, استوديو بيراميدا حيفا,لوسط     2007

 بيستيفال الدولي للفنون العرض في تل ابيب وميتسبيه رامون,بيسطيفال زاز     2008

 بئر السبع,4    امينة املعرض واشتراك في اطار بيستيفال سميالنسكي سيندروم     2008



في باريس  La Java,  للفنون في بورغندي فرنسا وفي Crane     بسطيفال 2009

 عرض في اطار "منوفيم" افتتاح موسم املعارض في القدس,مرحباه     2009

2009     welcome,عرض في اطار "اوهفيم اومنوت" تل ابيب  ,

, أمينة معرض واشتراك بسطيفال "يوتسرمي متسيؤوت" سينما-طيك القدس, سيبولت لب   2010 , ,

, بيستيفال الدولي للفنون العرض وادي النسناس حيفا,بيسطيفال زاز    2011 ,

نخبة من اجلوائز واملنح   

,     منحة رئيس البلدية لتشجيع الفنانني املبتدئني بلدية نتيفوت2005

,     منحة تكميلية للفنانني صندوق الثقافة األمريكي اإلسرائيلي2007

     مساندة مشروع "هتساعداة هيروكاه" من قبل املجلس للثقافة في مفعال هبايس2008

     


