ً
ﻓﺼـﻼ زﻣﻨﻴّﺎ ﻳُﺮﺑﻲ ﻋﲆ ﺧﻤﺴـﺔ
ﻣﻌـﺮض »ﻗﻂ اﻟﺸـﻮارع« ﻳﻤﺜـﻞ

התערוכה "חתול רחוב" מייצגת פרק זמן של למ־

Alley Cat is a mid-life retrospective of the Artist

وﻋﴩﻳـﻦ ﺳـﻨﺔ ﻣـﻦ أﻋﻤـﺎل اﻟﻔﻨّـﺎن ﻓﺮﻳـﺪ أﺑﻮ ﺷـﻘﺮة ،وﻳﺸـ ّﻜﻞ

עלה מעשרים וחמש שנים ביצירתו של האמן פריד

Farid Abu-Shakra, which sums up more than 25

ً
ﺗﻠﺨﻴﺼـﺎ ﻣﺮﺣﻠﻴّـﺎ ﻟﺠﺴـﺪ أﻋﻤﺎﻟـﻪ اﻟﻮاﻓـﺮة .ﻳﺮﻛـﺰ ﻫـﺬا املﻌﺮض

אבו שקרה ,ומהווה סיכום-ביניים לגוף עבודות עשיר.

ﻋـﲆ اﻷﻋﻤـﺎل ﺛﻨﺎﺋﻴّـﺔ اﻷﺑﻌـﺎد ،ﻣﻨـﺬ أواﺧـﺮ ﺛﻤﺎﻧﻴﻨﻴـﺎت اﻟﻘـﺮن

התערוכה מתמקדת בעבודות בדו-ממד ,החל משנות

1980s, when Farid completed his art studies at

املـﺎﴈ ،ﻋﻨﺪﻣﺎ أﻧﻬﻰ ﻓﺮﻳﺪ دراﺳـﺘﻪ ﰲ ﻣﺪرﺳـﺔ اﻟﺮﺳـﻢ »ﻛﺎﻟﻴﴩ«

ה 80-המאוחרות ,עם סיום לימודיו של פריד בבית

Tel Aviv’s “Kalischer” School of Painting, and un-

ﰲ ﺗـﻞ أﺑﻴـﺐ ،وﺣﺘﻰ اﻟﻔـﱰة اﻷﺧرية ،ﻣﻊ ﺳﻠﺴـﻠﺔ ﻟﻮﺣـﺎت املﻨﺎﻇﺮ

ספר לציור "קאלישר" בתל אביב ,ועד ממש לאחרונה,

til quite recently, with his latest series of embroi-

ا ُملﻄـ ّﺮزة ،اﻟﺘـﻲ ﺗﻌـﺮض ﻫﻨـﺎ ﻷول ﻣﺮة.

עם סדרת הנופים הרקומים ,המוצגת כאן לראשונה.

ﺗﻐﻄـﻲ ﻫـﺬه اﻷﻋﻤـﺎل ﺗﺸـﻜﻴﻠﺔ ﻣـﻦ اﻟﺘﻘﻨﻴّـﺎت املﺨﺘﻠﻔﺔ :اﻟﺮﺳـﻢ

העבודות בתערוכה פורשות מגוון של טכניקות :ציור

acrylic and aquarelle; engraving; decorated perfo-

ﺑﺄﻟـﻮان اﻷﻛﺮﻳﻠﻴـﻚ واﻷﻟـﻮان املﺎﺋﻴـﺔ ،اﻟﻨﻘـﺶ اﻟﻐﺎﺋـﺮ ،اﻟﺘﺜﻘﻴـﺐ

בצבעי אקריליק ובצבעי מים ,תחריט ,חירור במחט,

ration; covering over in earth; embroidering with

ﺑﺎﻹﺑـﺮة ،اﻟﻄﻼء ﺑﺎﻟﱰﺑـﺔ ،اﻟﺘﻄﺮﻳﺰ ﺑﺨﻴـﻮط ﻣﻠﻮﻧـﺔ واﻟﻜﻮﻻج .ﻋﲆ

ציפוי באדמה ,רקמה בחוטים צבעוניים וקולאז' .במה־

ﻣﺮ اﻟﺴـﻨني ﻃـﻮّر ﻓﺮﻳﺪ ﻟﻐﺘﻪ اﻟﺸـﺨﺼﻴّﺔ اﻟﺘﻲ ﻳـﺰاوج ﻣﻦ ﺧﻼﻟﻬﺎ

לך השנים פיתח פריד שפה אישית שבה הוא מפגיש

images with Oriental-Palestinian ornamentation,

ﺑـني اﻟﺘﺼﻮﻳـﺮات اﻟﻴﻮﻣﻴّـﺔ واﻟﺰﺧﺮﻓـﺔ اﻟﴩﻗﻴّـﺔ اﻟﻔﻠﺴـﻄﻴﻨﻴّﺔ،

דימויים יומיומיים עם אורנמנטיקה מזרחית-פלסטי־

to create a joint narrative of local vistas and cal-

وﻳﺮﺳـﻢ ﴎدًا ﻳﺠﻤـﻊ ﺑـني املﻨﻈـﺮ املﺤـﲇ ّ وﻣﺆﴍات ﻓـﻦ اﻟﺨﻂ.

נית ,ומייצר נרטיב משולב של נוף מקומי עם סממנים

ligraphic elements. He treats of Palestinian iden-

ﻳﻼﻣـﺲ ﻓﺮﻳـﺪ اﻟﻬُ ﻮﻳّـﺔ اﻟﻔﻠﺴـﻄﻴﻨﻴّﺔ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳّﺔ املﻌـﺎﴏة ،وﻛﺬﻟﻚ

קליגרפיים .הוא נוגע בזהות הפלסטינית המסורתית

tity, both traditional and contemporary, as well as

ﻧﻘـﺎط اﻟﺘﻘﺎﺋﻬﺎ ﻣـﻊ اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ واﻟﻮاﻗـﻊ اﻹﴎاﺋﻴﻠﻴـني .ﰲ ﻣﺠﻤﻮﻋﺎت

והעכשווית ,כמו גם בנקודות המפגש שלה עם התר־

اﻷﻋﻤـﺎل اﻟﺠﺪﻳـﺪة »ﻣﻨﺎﻇﺮ ﻣﻄﺮزة« و«ﺳـﻤﺎء ﻣﻄـﺮزة« ﻋ ّﻠﻢ ﻓﺮﻳﺪ
ﻧﻔﺴـﻪ ﺗﻄﺮﻳـﺰ اﻟﻨﻤـﺎذج اﻟﻔﻠﺴـﻄﻴﻨﻴّﺔ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳّـﺔ ودﻣﺠﻬـﺎ ﻣـﻊ
ﺗﺼﻮﻳـﺮات املﻨﺎﻇـﺮ اﻟﺮﻳﻔﻴّﺔ أو ﻣﻊ اﻟﺴـﻤﺎء اﻟﺪاﻛﻨـﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﻀﻴﺌﻬﺎ
ﺗﻔﺠـري ﻫﺎﺋﻞ.
املﺠﻤﻮﻋـﺔ اﻷﻛﱪ املﺸـﺎرﻛﺔ ﰲ ﻫﺬا املﻌﺮض ﻫـﻲ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﻘﻄﻂ،
ـﻲ وﻣﺎ زاﻟـﺖ ﺗﺜﺮي
واﻟﺘـﻲ ﺗﺮاﻓـﻖ ﻓﺮﻳﺪ ﻣﻨـﺬ ﺑﺪاﻳـﺔ ﻃﺮﻳﻘﻪ اﻟﻔﻨ ّ ّ
أﻳﻘﻮﻧﻲ،
أﻋﻤﺎﻟـﻪ ﺣﺘـﻰ اﻟﻴﻮم .اﻟﻘـﻂ ﰲ أﻋﻤﺎل ﻓﺮﻳـﺪ ﻫﻮ ﺗﺼﻮﻳـﺮ
ّ
ﻳﻤﺜـﻞ ﻣﺒـﺪأ ً ﺷـﺨﺼﻴّﺎ ﻗﻮﻣﻴّﺎ وﻛﻮﻧﻴّـﺎ ﰲ اﻟﻮﻗﺖ ﻧﻔﺴـﻪ ،ﺑـﺪ ًءا ﻣﻦ
اﻟﺘﻮﺻﻴﻒ اﻟﺴـﺎﺧﺮ ﻟﻘﻂ ﺻﻐري
ﺷـﺒﻘﻲ ﰲ أﻋﻤﺎﻟﻪ اﻟﺴـﺎﺑﻘﺔ وﺣﺘﻰ
ّ
اﻟﻘـﻂ املﺘﺄﻫـﺐ ،اﻟـﺬي ﻳﺮﻓـﻊ أﻗﺪاﻣـﻪ وﻳﺠـﺮي ﻫﺎرﺑًـﺎ ﰲ أﻋﻤﺎﻟﻪ
اﻷﺧـرية .ﻓﻔـﻲ ﻫـﺬا اﻟﻘـﻂ ﺣﻴﻮﻳّـﺔ وﺣﺸـﻴّﺔ ﻣﺘﻤﻠﺼـﺔ ،ﻳﻤﻜـﻦ
أن ﻧﻼﺣـﻆ ﻓﻴﻬـﺎ ﺻـﺪى ﻟﻬﻮﻳـﺔ ﻓﻠﺴـﻄﻴﻨﻴّﺔ إﴎاﺋﻴﻠﻴّـﺔ ،ﺗﻘﺒﻊ ﰲ
اﻟﺴـﺎﺣﺎت اﻟﺨﻠﻔﻴّـﺔ ﻟﻠﺤﻴـﺰ اﻹﴎاﺋﻴـﲇ ّ وﺗﻤـﺎرس ﻫﻨﺎك أﺳـﻠﻮب
ﺣﻴـﺎة اﻟﺒﻘـﺎء ﻏري اﻟﻬـﺎدئ ،واﻟﺬي ﻳﺘﻨﻘـﻞ ﻧﺤﻮ اﻟﺪاﺧـﻞ واﻟﺨﺎرج

years of rich creativity. The exhibition focuses on
two-dimensional works, starting from the late

dered landscapes, shown here for the ﬁrst time.
The displayed works reveal a variety of techniques:

colored threads, and collage. Farid has developed a
unique language, which he uses to juxtapose daily

its point of intersection with Israeli culture and reality.

בות והמציאות הישראלית .בסדרות החדשות " -נופים

For his new series, “Embroidered Landscapes” and

רקומים" ו"שמיים רקומים"  -לימד עצמו פריד לרקום

“Embroidered Skies,” Farid taught himself to em-

דגמים פלסטיניים מסורתיים ושילב אותם עם דימוי

broider Palestinian embroidery patterns, which

של נופים חקלאיים או של שמיים חשוכים מוארים

he incorporated into images of local agricultural
landscapes, or of dark skies illuminated by a ﬁerce

בפיצוץ עז.

blast.

הסדרה הגדולה ביותר המוצגת בתערוכה היא סדרת
החתולים ,שמלווה את פריד מראשית דרכו כאמן

The largest series on show is Cats, a motif that
accompanies Farid from his early stages and continues to inspire him today. Farid’s cat is an icon-

וממשיכה להפרות אותו גם היום .החתול בעבודתו

ic image, representing a principle that is personal,

הוא דימוי איקוני ,המייצג עיקרון אישי לאומי ואוניבר־

national and universal at the same time. Starting

סלי בו בזמן ,החל מתיאור הומוריסטי של חתול צעיר

from the humoristic depiction of a young, horny

ומיוחם בעבודות המוקדמות ועד חתול דרוך ,שנו־

cat, it was developed in later paintings into the
alert, ﬂeeing cat, its feet ﬂung in the air. This cat

שא את רגליו ורץ ,בורח ,בעבודות המאוחרות .יש בו

has a wild, stealthy vitality, which can be viewed

חיוניות פרועה וחמקנית ,שניתן לראות בה הד לזהות

as an echo of Palestinian-Israeli identity, located in

הפלסטינית-ישראלית ,הממוקמת בחצרות האחוריות

the backyards of Israeli society, living a life of un-

שׂרדני
ָ
של המרחב הישראלי ומנהלת משם אורח חיים

rest, which leaps inwards and retreat backwards
in turns.

ﺑﺎﻟﺘﻨﺎوب.

ולא-שקט ,שמדלג פנימה והחוצה ,לסירוגין.

ﻣﺠﻤﻮﻋـﺔ املﻨﺎﻇـﺮ اﻟﻄﺒﻴﻌﻴّـﺔ – ﺣﻘـﻮل اﻟﺴـﻨﺎﺑﻞ أو اﻟﺘـﻼل

סדרת הנופים – שדות שיבולים או גבעות נמוכות,

املﻨﺨﻔﻀـﺔ ،اﻟﺘﻲ ﺗﺮﺗـﺪي اﻟﻌﺸـﺐ – ﺗﺮﺗﺒﻂ ﺑﻤﻨﺎﻇـﺮ وادي ﻋﺎرة

עטויות עשב – קשורה לנופי ואדי ערה ועמק יזרעאל,

وﻣـﺮج اﺑـﻦ ﻋﺎﻣـﺮ ،املﻨﺎﻇـﺮ اﻟﺘـﻲ اﻧﻄﺒﻌـﺖ ﰲ ذاﻛﺮة ﻓﺮﻳـﺪ ﻣﻨﺬ

נופים שנטמעו בזיכרונו של פריד מתקופת ילדותו.

ﻓـﱰة اﻟﻄﻔﻮﻟـﺔ ،وﻓﻮﻗﻬﺎ ﻳﺤﻠﻖ داﺋﻤً ـﺎ ﴎﺑًﺎ ﻣﻦ اﻟﻄﺎﺋـﺮات املﻘﺎﺗﻠﺔ
املﺤﻤﻠـﺔ ﺑﺎﻷﺳـﻠﺤﺔ ،واﻟﺘـﻲ ﺗﺨـﺪش ﻫـﺪوء املﻨﺎﻇﺮ وﺗُﻘﺤـﻢ ﻓﻴﻪ

מעליהם מרחף תמיד להק של מטוסי קרב חמושים,

ly hovers, disrupting the serenity of the landscape

המפר את שלוות הנוף ומחדיר יסוד של כוח ואלימות.

and introducing an element of power and violence.

ﻋﻨـﴫا ﻣـﻦ اﻟﻘـﻮة واﻟﻌﻨـﻒ .ﻣﻨﺎﻇﺮ ﻣﺸـﺎﺑﻬﺔ ﺗﻈﻬـﺮ إﱃ ﺟﺎﻧﺐ
ً

נופים דומים מופיעים גם לצד בולי ישראל ומעטפות

Similar landscapes also appear alongside Israe-

ﻃﻮاﺑﻊ ﺑﺮﻳﺪﻳّﺔ رﺳـﻤﻴّﺔ إﴎاﺋﻴﻠﻴّﺔ وﻣﻐﻠﻔـﺎت اﻟﻴﻮم اﻷول ﻟﻺﺻﺪار،

רשמיות של יום ההופעה ,ונוצר מפגש מעורר מחשבה

ﺗﺸـﻜﻞ اﻟﺘﻘـﺎ ًء ﻳﺪﻋـﻮ إﱃ اﻟﺘﻔﻜري ﰲ املﻮﺗﻴﻒ املﺮﺳـﻮم ﺑـني اﻟﻘﻴﻢ

בין המוטיב המצויר לבין הערכים הלאומיים המיוצגים

اﻟﻘﻮﻣﻴّـﺔ املﺘﻤﺜﻠـﺔ ﰲ اﻟﻄﻮاﺑـﻊ .ﰲ أﻋﻤـﺎل اﻟـﱰاب ،املﺒﻨﻴـﺔ ﻋـﲆ

the motif drawn by the artist and the national val-

בבולים .בעבודות האדמה ,הבנויות על תהליך של

ues represented on the stamps. In the earth works,

ﻋﻤﻠﻴّـﺔ اﻟﺘﻐﻄﻴـﺔ واﻟﻄـﻼء ﰲ ﺗـﺮاب ﻣﻦ ﻣﻮاﻗـﻊ ﻣﺨﺘﻠﻔـﺔ ،ﻳﻄﺮح

ציפוי באדמות מאתרים שונים ,מציג פריד כלי נשק

based on a process of using earth from various lo-

ﻓﺮﻳـﺪ ﺗﺼﻮﻳـﺮات اﻷﺳـﻠﺤﺔ وﻳﻌﻮّم ﻛﺘﺎﺑـﺎت ،رﺑﻤﺎ ﻧﺎﻫﻀـﺔ ورﺑﻤﺎ

קבורים )בקנה מידה של צעצוע( ומסמן כתובת ,ספק

ﻣﻘﺒـﻮرة.WAR IS OVER :

צפה ועולה ,ספק שוקעת באדמה.WAR IS OVER :

ً
ﺷـﺨﴢ ﻣﻦ
أﻋﻤﺎﻻ ﻫﻲ ﺗﻜﺮﻳﻢ
ﻋـﻼوة ﻋﲆ ذﻟﻚ ،ﻳﺸـﻤﻞ املﻌـﺮض
ّ

מקום מיוחד בתערוכה מוקדש למחווה אישית של

A special place in the exhibition is dedicated as a

ﻓﺮﻳـﺪ ﻻﺑـﻦ ﻋﻤﻪ اﻟﺮﺳـﺎم املﺮﺣـﻮم ﻋﺎﺻﻢ أﺑـﻮ ﺷـﻘﺮة )-1961

פריד לבן דודו הצייר עאסם אבו שקרה ),(1990 – 1961

personal homage to the memory of Farid’s cousin,

ً
 ،(1990اﻟـﺬي ﻛﺎن ﴍﻳـ ًﻜﺎ
وﺻﺪﻳﻘﺎ وﻣﺼـﺪر إﻟﻬﺎم.

שהיה לו שותף ,חבר ומקור השראה.
ﻃﺎﱄ ﺗﻤري

The series of landscapes – ﬁelds of grain stalks or
low hills covered in grass – are connected to the
landscapes of Wadi Ara and the Jezreel Valley, vistas imbued in Farid’s childhood memory. Above
them, a squadron of armed ﬁghter jets constant-

li postage stamps and ofﬁcial ﬁrst-day covers, to
create thought-provoking juxtapositions between

cations as coating, Farid uses toy-sized weapons,
along with one inscription—half- rising, half- bur”ied in the ground - “War is Over.

Painter Asim Abu Shakra (1961-1990), who was his
colleague, friend and source of inspiration.

טלי תמיר

Tali Tamir

