
راگەیاندنی رۆژنامەوانی    کانونی دووەم ٢٠١٧ 

پێشانگای 'جوانی شاراوە' ی بیناڵی ڤینیسیا بۆ یەکەم جار لە عێراق و لە قەاڵی 
مێژوویی ھەولێردا نماییش دەکرێتەوە  

١٩ کانونی دووەم -١٦ شوباتی ٢٠١٧ 

 bo دەزگای روئیا خۆشحاڵە بە ڕاگەیاندنی نماییشکردنەوەی پێشانگای 'جوانی شاراوە' لە عێراقدا
یەکەمین جار، پێشانگاکە لەبنەڕەتدا لە بەشی واڵتی عێراق لە پەنجاوشەشەمین بیناڵی شاری 
ڤینیسیای ئیتاڵی نماییش کراوە، ئەم پێشانگایە لە نێوان مانگی ئایار و مانگی تشرینی یەکەمی 
٢٠١٥ دا زیاتر لە  ٢٠٠٠٠ ھەزار سەردانیکەری بەالی خۆیدا ڕاکێشاوە .دوای گواستنەوەی 
پێشانگاکە بۆ ( .S.M.A.K )   (مۆزەخانەی  ھونەری ھاوچەرخ) لە شاری گێنت لە مانگی 
ئایاری ساڵی ٢٠١٦، پێشانگاکە بۆ جارێکیترلەمانگی کانوونی دووەمی ساڵی ٢٠١٧  لە قەاڵی 
ھەولێر و لە ماڵی گەورەبازرگانی سەدەی ھەژدەھەم، ساڵح چەلەبی، دا نماییش دەکرێتەوە. قەاڵی 
ھەولێر لە ساڵی ٢٠١٤ لە لیستی رێکخراوی یونسکۆ-  UNESCO دا وەک میراتێکی 
مرۆڤایەتی  جیھانی تۆمارکراوە. ئەم شوێنەوارە مێژووییە دەوردراوە بە شورەیەکی بەھێز و لە 
سەر لوتکەی گردێکی بەرزی شێوە ھێلکەیی  دامەزراوە و بەسەر فەزای شاری ھەولێردا 
دەڕوانێت. پێشانگای 'جوانی شاراوە'، ئەمە بٶ یەکەمین جار دەبێت کە پێشانگایەکی نێودەوڵەتی لەم 
شوێنەدا دەكرێتەوە ھەروەھا نماییشی پێشانگاکە جارێکیتر رێکخراوەتەوە بۆ ئەوەی لەگەڵ کەش و 
ژینگە نوێیەکەیدا بگونجێت، و لەم چوارچێوەیەشدا ھەر کارێکی ھونەری لە سەر کەرەستەو کەل و 

پەلی خۆجێیی نماییشکراوە. 

پێشانگای 'جوانی شاراوە' لە الیەن ھونەرمەند (فیلیپ  ڤان کەوتێرن) ەوە سەرپەرستی دەکرێت،ئەو 
بەڕێوەبەری ( مۆزەخانەی ھونەری ھاوچەرخ - S.M.A.K )ە. ئەم پێشانگایە پێنج ھونەرمەندی 
ھاوچەرخی عێراقی دەگرێتە خۆ لە سەرانسەری عێراق و ھەندەرانیشەوە. ھونەرمەندەکان لە 
بواری ڕاگەیاندن و کاری پێشانگاییدا کاردەکەن و پێشانگاکە ھەندێک کاری ھونەریش دەگرێتە 



خۆی کە بەتایبەتی بۆ ئەم پێشانگایە بەرھەم ھێندراون ھەروەھا کۆمەڵێک کاری ھونەری تریش 
دەگرێتەخۆی، دوای ئەوەی بۆ ماوەیەکی زۆر فەرامۆش کرابوون بۆ جارێکیتر 
دۆزراونەتەوە.ھەروەھا پێشانگاکە ھاوبەش و ھاوکات دەبێت لە گەڵ نماێێشکردنی زیاتر لە ٥٠٠ 
تابلۆ کە  لە الیەن ئاوارەکانی باکوری  عێراقەوە کێشراون. ھونەرمەندی ناسراوی جیھانی ئای وی 
وی ھەندێک لەم نیگارانەی  ھەڵبژاردوون بۆ باڵوکراوەی ھونەری بەناوی  'شوێنەوارەکانی 
مانەوە' کە کۆمەڵە نیگارێکی ئاوارەکان لە عێراق، لە الیەن ھونەرمەندی جیھانی ئای وی وییەوە 

  .( Mercatorfonds ٢٠١٥ـ   ) ھەڵبژێردراون

ئەم کارە ھونەریانەی کە لە پێشانگای 'جوانی شاراوە' دا نماییشدەکرێن ئاماژەیەکن بۆ باباتە 
نائاسایی و چاوەروان نەکراوەکان ھەروەھا ئاماژەیەکیشن بۆ حەتمیەتی شاراوەیی ھونەرمەندانی 
عێراقی لە مەیدانی نێودەوڵەتیدا. پەیوەندی نێوان ھونەر لەگەڵ مانەوە، پاراستنی تۆمارەکان، 
چارەسەرکردن و جوانی لەم بابەتانەبوون کە لەالیەن پێشانگاوە  خراونەتەروو بۆ باسکردن و بیر 
لێکردنەوە.   ئامانج لە ھەڵبژاردنی ئەم ناوونیشانەی کە ماناو شیکاری بێسنور لە خۆی دەگرێت، 
بریتیە لە دۆزینەوەو پەردەھەڵدانەو لە سەر کۆمەڵێک رێگای جۆراوجۆری نزیک بوونەوە و 
ئامێزانبوون لە گەڵ ھونەر،  لە واڵتێکدا گیراونەتەبەر کە ھەمیشە ڕووبەڕووی جەنگ،  جینۆساید 
و پێشێلکردنی مافەکانی مرۆڤ بووەتەوە و لەم سێساڵەی دواییشدا لەگەڵ دەرکەوتنی داعشدا  
رووبەروو بووەتەوە.  لە سەردەمی ئەم وێرانکاریە سیستەماتیکەی میراتی کولتوری واڵتی عێراق 
لە الیەن داعشەوە و بینینی ئەم  تێکدان و وێرانکردنەی میراتی مێژوویی دێرینی چەندین سەدەی 
شوێنەوارە مێژووییەکان لە شاری حەزەر، نەمروود و نەینەوا  ھەروەھا رووداوەکانی مۆزاخانەی 
موسڵ، وایانکردوە کە ئێستا لە ھەمو کاتێکیتر گرنگتر بێت تیشک بخرێتە سەر ئەم ھونەرمەندانەی 

لە ناو واڵتی عێراقدا بەردەوامن لە کاری ھونەری. 

ئەمینداری پێشانگاکە ھونەرمەند  فیلیپ ڤان کەوتێرن وتویەتی: پێشانگای'جوانی شاردراوە' لە 
پەردەیەکی زۆر ناسک دەچێت کە  سەرجەمی ئەم شەپۆل و لەرینەوانەی کار و چااڵکیە 
ھونەریەکان تۆماردەکات،  بەھۆیەوە گوزارشت لە بارو دۆخی ئێستای عێراق و ھونەر دەکرێت 

لەم واڵتەدا'.   

سەرۆک و دامەزرێنەری بەشداری دەزگای روئیا خاتو تامارا چەلەبیش سەبارەت بە کردنەوەی ئەم 
پێشانگایە گوتویەتی :' ئێمە زۆر خۆشحاڵین کە دەتوانین ئەم پێشانگا نێودەوڵەتیە بھێنینە عێراق، ئەو 
شوێنەی کە تیایدا دەتواندرێت کارەھونەریەکانی ھونەرمەندان لە چوارچێوە و سیاقی ژینگەیی 
خۆیاندا نماییش بکرێن. پێشانگای 'جوانی شاراوە' لە قەاڵی ھەولێردا نماییش دەکرێتەوە ھەروەھا 
شیکارێکی رێکخراوی کارە ھونەریە خۆجێییەکان دەخاتە بەردەم جەماوەر کە لە وەوپێش لە 

عێراقدا نەبووە. 

ھونەرمەندانی بەشداربوو لە پێشانگاکەدا لە دوو نەوەی ھونەرمەندانی بواری ھونەری فۆتۆگرافی 
عێراقی پێک دێن، وەک: ھونەرمەندان لەتیف ئەلعانی(لە دایکبووی ساڵی ١٩٣٢) و ھونەرمەند 
ئاکام شێخ ھادی (لە دایک بووی ساڵی ١٩٨٥)، لە بواری ھونەری میدیای ھەمەرەنگی  



بینراودا(Multimedia visual  ) ھونەرمەند خاتو ڕەباب غەززول (لە دایک بووی ساڵی 
١٩٧٠)، لە بواری ھونەری سیڕامیک و پەیکەر سازیدا ھونەرمەند سەاڵم عەتا سەبری (لە دایک 
بووی ساڵی ١٩٥٣)و ھونەرمەندی نیگارکێش حەیدەر جەببار (لەدایک بووی ساڵی ١٩٨٦) ، ئەم 
ھەڵبژاردنەی ھونەرمەندانی عێراقی لە الیەن ھونەرمەندی ئەوروپی 'فیلیپ ڤان کەوتێرن' ەوە 
ئەنجام دراوە لە دوای سەردانەکەی بۆ واڵتی عێراق لە ساڵی ٢٠١٤ دا کە لە الیەن دەزگای 
روئیاوە رێکخراو کارئاسانی بۆکرا، بە ھەماھەنگی لەگەڵ خاتوو تامارا چەلەبی سەرۆک و 
دامەزرێنەری بەشداری دەزگای روئیا. ھەروەھا خاتو تامارا چەلەبی و فیلیپ ڤان کەوتێرن 
سەردانی سەرجەم ئەم ھونەرمەندە عێراقیانەشیان کردوە کە لە ھەریەک لە واڵتەیەکگرتوەکانی 

ئەمەریکا، تورکیا، بەلجیکا و بەریتانیادا کارەھونەریەکانی خۆیان ئەنجام دەدن.  

ھەر یەک لە ھونەرمەندان لەتیف ئەلعانی  و سەالم عەتا سەبری لە شاری بەغدا دادەنیشن، لە 
کاتێکدا ھونەرمەند ئاکام شێخ ھادی لە شاری سلێمانی دادەنیشێت و ھەر یەک لە ھونەرمەندان 
حەیدەر جەببار و ڕەباب غەززول لە دەرەوەی عێراق لە بەلجیکا و وێلز لە بەریتانیادا کاردەکەن 
لەگەڵ رێزمان بۆیان. تاوەکو ئێستاشی لەگەڵدا بێت ژمارەیەکی زۆری ھونەرمەندانی عێراقی 
بەردەوامن لە مومارەسەکردنی  تەقالیدی جوانی کالسیکی بەھۆی پابەندبوونیان بە ڕێچکە 
فێرکاریە کالسیکیەکانەوە. لە کاتێکدا ھونەرمەندە بەشداربووەکانی پێشانگای 'جوانی شاراوە' 
نوێنەرایەتی شکاندن و دەرچوون لەم نەریتە کالسیکە دەکەن، ھەم لە رووی ستایل و راگەیاندن و 
ھەمیش لە رووی ئیھتیماماتی کۆمەاڵیەتی بەرفراوانتر، وەک جێندەر و تەمەنەوە. سەرجەم ئەم 
ھونەرمەندانەی کە کارە ھونەریەکانیان پەیوەندیدارن بە بارودۆخی سیاسی واڵتی عێراقەوە، لە 
نێوکارەکانیاندا جۆرە وتووێژێک دروست دەکەن لە نێوان ئەخالق و جوانناسی، ئەولەویەتە 
کۆمەاڵیەتی و بەھا ھونەریەکاندا. لە گەڵ کۆمەڵەھونەرمەندێک بە جیاوازی تەمەنیانەوە،  
پێشانگاکە لە ھەندێ رووەوە جۆرە گوزارشتێکە لە مێژووی عەقڵی و سۆزداری عێراق و سەر 
دەکێشێت بۆ ئەو پرسیارەی :  ئایا زاراوەی 'ھاوچەرخبوون' چ مانایەک دەگەیەنێت بۆ گەل و 

نەتەوەیەک کە بێبەشە لە ژێرخانێکی کولتوری پێشکەوتو.  

 'شوێنەوارەکانی مانەوە': ئەو نیگارەكێشراوانەی ئاوارەکانی عێراق کە لە الیەن ھونەرمەندی 
جیھانی 'ئای ویوی'یەوە ھەڵبژێردراون. 

پێشانگاکە ھاورێ دەبێت لەگەڵ نماییشکردنی ئەم نیگارانەی کە لە الیەن ئاوارەکانی باکوری 
عێراقەوە کێشراون. لە مانگی تشرینی دووەمی ساڵی ٢٠١٤ دا دەزگای روئیا دەستیکرد بە 
ھەڵمەتێک بۆ دابینکردنی کۆمەڵێک کەرەستەی وێنەکێشان بۆ ئافرەت و پیاوە پێگەییشتوەکان لە 
ھەندێک لە کەمپەکانی ئاوارەکاندا. لەم چوارچێوەیەدا دەزگای روئیا سەردانی  کۆمەڵێک 
خیوەتگای کرد وەک خیوەتگای شاریا، خیوەتگای بەحرکە و خیوەتگای مارئیلیا و لە ماوەی زیاتر 
لە پێنج ڕۆژدا دەزگای روئیا ٥٤٦ کاری ھونەری و ئەدەبی ئاوارەکانی کۆکردەوە، کە بریتی بوون 
لە شێعرو پەخشان و نیگاری کێشراو. ھەڵبژارەدیەک لەم نیگارانە لە پێشانگاکەدا نماییش دەکرێن و 
لەگەڵ ئەمەشدا سەرجەمی ٥٤٦ کارە ھونەری و ئەدەبیەکان لە ڕێگەی فیلمێک بە شیوەی داتا شۆ 



لە سەر شاشەدا نماییش دەکرێن. ژمارەیەک لەم وێنانە لە الیەن ھونەرمەندی جیھانی 'ئای وی وی' 
ەوە ھەڵبژێردرابوون بۆ باڵکراوەی بەناوبانگی: شوێنەوارەکانی مانەوە لە ژیاندا: کۆمەڵێک 
نیگاری کێشراوی دەستی ئاوارەکانی عێراق کە لە الیەن ھونەرمەند 'ئای ویو یەوە  
ھەڵبژێردرابوون(Mercatorfonds, 2015 ). داھاتەکانی ئەم کتێبەش دەگەڕیتەوە بۆ ئەوانەی 
ناوەرۆکی ئەم کتێبەیان دروست کردوە. ھەر لەو کاتەوەی کە دەزگای روئیا گەڕاوەتەوە بۆ نێو 
خیوەتگای شاریا بۆ کۆکردنەوەی پڕۆژەکە لە سەر بنەمای ڕێک وپێک، ناونراوە بە داھێنان لە 

پێناوی مانەوە لە ژیاندا. 

- کۆتایی -  - -

چەند سەرنجێک بۆ نووسەران: 

 تکایە بۆ سەرجەم پێداویستیە رۆژنامەوانیەکان پەیوەندی بکەن بە  رییس و 
کۆمپانیا: 

  rosanna@reesandco.com /رۆسانا ھاوکینس

تێل:(0)44+   7910092634(0)44+\2031378776 

رۆژانی پێشانگاکە: ١٩ کانوونی دووەم – ١٦ شوباتی ساڵی ٢٠١٧ 

 9:30 am -6:30 pm :کاتەکانی کردنەوەی پێشانگا

ناوونیشان: قەاڵی ھەولێر، سەنتەری مێژوویی ناوەڕاستی شاری ھەولێر،ھەولێر  
عێراق. 

سەبارەت بە دازگای روئیا: 

دەزگای روئیا رێکخراوێکی تۆمارکراوی قازانج نەویستی ناحکومی عێراقیە و لە 
ساڵی ٢٠١٢ دا بە مەبەستی یارمەتیدان و دەوڵەمەندکردنی بواری رۆشەنبیری لە 
عێراق و دروستکردنی پردێکی رۆشەنبیریانەی عێراق لەگەڵ جیھاندا دامەزراوە. 
ئامانجی ھەرە سەرەکی دەزگای روئیا بریتیە لە بڕەودان بە بواری  ڕۆشەنبیری 
عێراق، لە کاتێکدا کە ئەولەویەتەکان تەرکیز لەسەر شتیتر دەکەنەوە. ھەروەھا دەزگاکە 
ئامانجیەتی کە ببێتە سەکۆیەک  عێراقیەکان بەگشتی و الوانی عێراقیش بەتایبەتی 
بتوانن لەم سەکۆیە سودمەند بن و لە رێگەی ئەم سەکۆیەوە بەشداری لە بۆنەو روداوە 
ھونەریە نێودەوڵەتیەکاندا بکەن. سەرەڕای ھاوکاریکردنی کار و پڕۆژە ھونەریە 



ناوخۆییەکانی عێراق، کە ئامانج لەم ھاوکاریکردنەش بریتیە لە دروستکردنی تۆڕیکی 
پەیوەندیکردن و ھەماھەنگی لە نێوان ئەم رۆشەنبیریە لۆکاڵیانەی عێراق کە لەتوانایاندا 
ھەیە بەشداری لە گەشە و پەرەپێدانی کۆمەڵگەی مەدەنیدا بکەن لە عێراق. ھەروەھا 
پابەندە بە سەرپەرشتیکردنی گفتوگٶی نێوان رۆشەنبیری و شارستاکیەتەکان لە ڕێگەی 

ھونەرەوە. 

دەزگای روئیا دەستپێشخەری و راسپاردەکانی دەخاتە روو بۆ پڕۆژەی داھێنەرانە لە 
بواری  کارە ھونەریەکانی بینراو ، بینراو وبیستراو ھەروەھا ھونەری ئەداکردندا. 
دەزگای روئیا دەزگایەکی رێگەپێدراو بووە بۆ بەشداریکردن لە بەشی واڵتی عێراق لە 
بیناڵی پەنجاوپێنجەمین و پەنجاوشەشەمینی نێودەوڵەتی شاری ڤینیسیای ئیتاڵی لە 
مانگەکانی ئایاری سااڵنی ٢٠١٣ و ٢٠١٥ دا. دەزگای روئیا لە ساڵی ٢٠١٥ دا 
ھەماھەنگی کرد لە گەڵ ھونەرمەندی ناسراوی جیھانی (ئای ویوی) بۆ باڵوکردنەوەی 
کۆمەڵێک وێنەی ھونەری عێراقی لە یەکێک لەباڵوکراوە ھەرە گرینگەکانی جیھاندا لە 
ژێر ناوونیشانی شوێنەوارەکانی مانەوە لە ژیاندا کە ئاوارەکانی عێراق كێشابوونیان و 
ھونەر مەند ئای ویوی ھەڵیبژاردبوون. دەزگای روئیا لە مانگی ئازاری ساڵی ٢٠١٥ 
دا دەستیکرد بە یەکەمین پرۆژەی چارەسەرکردن لە ڕێگەی دراماوە لە شاری بەغدا 
بەھاوکاری و پشتگیری سەندوقی شازادە کالوسی بەریتانی.  دەزگای روئیا لە مانگی 
نیسانی ساڵی ٢٠١٦ دا دەستیکرد بە باڵوکردنەوەی یەکەمین سەرژمێری  بەردەستی 
ھونەرمەندە ھاوچەرخە عێراقیەکان لە سەر تۆڕی ئینتەرنێتدا کە دەتوندرێت لە سەر 
 .( https://ruyafoundation.org/en/artists) :ئەم ڕایەڵەی خوارەوەدا  دەست بکەوێت
جگەلەمەش لە ئێستادا پێگەی ئەلیکترۆنی-دۆمەینی- دەزگای روئیا بریتیە لە 
سەکۆیەکی زیندوی ھونەر لە  سەر ئاستی عێراقدا.  لە سەر ئەم پێگەیەدا بەشێوەیەکی 
بەردەوام و بەرنامەرێژکراو چاوپێکەوتن لە گەڵ ھونەرمەندە رەسەن و 
تازەپێگەیشتوەکانی عێراقدا باڵو دەکرێنەوە جا ھونەرمەندەکان لە  ناو عێراقدا بن یان 
لە تاراوگەدا گیرسابووبێتنەوە، سەرجەمی ئەم کارانەش لە پێناوی برەودان بە دایەلۆگ 
و ئاڵوگۆڕکردنی بیروڕاو پاراستنی ئیمکانیەتی ھاوکاری و ھەماھەنگی ھەموو الیەکە. 

  www.ruyafoundation.org

سەبارەت بەقەاڵی ھەولێر 

قەاڵی ھەولێر بریتیە لە شوێنێگەیکی میراتی جیھانی  تۆمارکراو لە ڕێکخراوی 
یونسکۆدا. قەاڵ بریتیە لە ئاوەدانیەکی دەوردراو بە دیوارێکی بەرزی تۆکمە وەک 
قەڵغانێک بۆ پاراستنی، لە سەر لوتکەی بەرزاییەکی شێوە ھێلکەیی کە پێی دەڵێن (گرد، کە 

https://ruyafoundation.org/en/artists
http://www.ruyafoundation.org


لە ڕێگەی چەندین نەوە لەم خەڵکەی کە لەم ناوچەیەدا ژیاون بونیادنراوە و دواتریش لە 
سەر ھەمان شێواز رێکخراوەتەوە) لە ھەرێمی کوردستان، پارێزگای ھەولێر. دیوارێکی 
بەرز و درێژە و دەوری ئاوەدانیەکەیداوە، بەدرێژایی سەدەی ١٩ تاکو ئێستاش وەک 
قەڵغانێکی بەھێزی قەاڵکە دێتە بەردید، و بەسەر شاری ھەولێردا دەروانێت. سیمای قەاڵکە 
سیمایێکی ناوازەیە و لە شێوەی پەروانە، مێژوەکەی دەگەرێتەوە بۆ ھەولێری کۆتایی 
قۆناغی خەالفەی عوسمانیەکان. تۆمارە مێژووییە نووسراو و وێنەدارەکان پشتراستی 
دێرینی و کۆنێتی ئاوەدانی ئەم شوێنە دەکەنەوە - ھەولێر یەکدەگرێتەوە لەگەڵ ئەڕبێالی 
کۆن، کە سەنتەرێکی گرینگی سیاسی و ئایینی ئاشوریەکان بوو – لەکاتێکدا کە 
لێکۆڵینەوەکان و دۆزینەوە شوێنەوارناسیەکان ئاماژەبەوە دەکەن کە ئەم قەاڵیە ئاست و 

مانەوەی ئاوەدانیە دێرینەکان دەشارێتەوەو بزریان دەکات. 

  http://whc.unesco.org

سەبارەت بە ھونەرمەندەکان 

لەتیف ئەلعانی (لە دایکبووی ١٩٣٢): بە یەکێک لە باوکە دامەزرێنەرەکانی ھونەری 
فۆتۆگرافی دادەندرێت لە عێراقدا. ئەلعانی بەشی ھەرە گەورەی کارە ھونەریەکانی لە 
نێوان  کۆتایی سااڵنی ١٩٥٠وە تاکو کۆتایی سااڵنی ١٩٧٠. تاوەکو وای لێھات  ئیمکان 
نەبوو کە وێنە لە شوێنە گشتیەکاندا بگیرێت بە ھۆی ئەم ژینگە دیکتاتۆریەی سەردەمی 
رژێمی سەدام  حسێن و جەنگی نێوان عێراق و ئێران. بەڵگەو خەرمانی فۆتۆگرافی لەتیف 
ئەلعانی وێنەیەکی یەکجار گەورەو بەرفراوان دەخاتە روو لە سەر ژیانی رۆژانەی خەڵک 
لە عێراقی ئەوسادا ھەروەھا  وێنای بوار ێک لە بوارەکانی کۆمەڵگەی عێراقی دەکات  کە 
ئێستا لە دەست چووە. ھونەرمەند لەتێف ئەلئانی ئەزموونی خۆی وەک فۆتۆگرافەرێک لە 
کۆمپانیایەکی نەوتدا دەست پێکرد و زۆربەی ئەو وێنانەش کە  بەر لە ساڵی ١٩٥٨  
گرتۆنی تاکو ئێستاش ھەر وەک موڵکی کۆمپانیاکە ماونەتەوە. ھونەرمەند لەتیف ئەلعانی بە 
درێژایی ژیانی خۆی تەنھا پێشانگای کەسی و تایبەتی کردوەتەوە لە زۆربەی شوێنەکانی 
رۆژھەاڵتی ناوەراستدا ھەروەھا لە واڵتانی رۆژئاواشدا وەک واڵتەیەکگرتوەکانی 
ئەمەریکا وئەوروپا. کارەھونەریەکانی ھونەرمەند لەتیف ئەلعانی  خولیای ئەم 
ھونەرمەندەمان بۆ دەردەخەن سەبارەت بە زانستی شوێنەوارناسی و ژیانی مۆدێرن 
ھەروەھا ئەندازیاری بیناسازی، کاتێک ھەردوو خولیای یەکەم و دووەم  ئاوێزانی یەکتر 
دەبنەوە. ئەم شێوازە دوالیزمییە دەبێتە ھۆی یەکگرتنی ھەریەک لە ئاراستە مۆدێرنەکان و 
نەریتە کۆن و دێرینەکان وەک بابەتی کارە ھونەریەکانی ھونەرمەند لەتیف ئەلعانی. لە 
مانگی تشرینی دووەمی ساڵی ٢٠١٥ ھونەرمەند ئەلعانی  وەک رێزگرتن لە کار و کۆششە 
ھونەریەکانی لە ئاھەنگێکدا لە شاری ئەمستردام خەاڵتی نۆبڵی شازادە کالوسی پێبەخشرا 

و بەوردی مێژوی ژیانی تۆمارکرا لە نێوان سآاڵنی ١٩٥٠ -١٩٧٠ دا. 

http://whc.unesco.org


سەالم عەتا سەبری(لە دایک بووی ساڵی ١٩٥٣): ئەم ھونەرمەندە مامۆستایە لە 
پەیمانگەی ھونەری فۆلکلۆریدا لە شاری بەغداد. ھەر لە ساڵی ٢٠١٠ -٢٠١٥ ھونەرمنەد 
بەڕێوەبەری مۆزاخانەی نێشتیمانی ھاوچەرخ بوو لە شاری بەغداد،  مۆزەخانەکە نزیکەی 
٧٥% ی کەرەستە و کەل و پەلەکانی خۆی بەھۆی  تااڵنکردنەوە لەدەستدا لە ساڵی ٢٠٠٣. 
ھونەرمەند سەالم عەتا سەبری دوای ١٦ ساڵ  ژیان لە واڵتە یەکگرتوەکانی ئەمەریکا و  
ئوردن  ساڵی ٢٠٠٥  گەرایەوە بۆ شاری بەغداد. کارە ھونەریەکانی ئەو ھونەرمەندە 
راستەوخۆ مامەڵە لە گەل ئەزموونی گەڕانەوە بۆ واڵتێک دەکەن کە بە ئەندازەیەکی گەورە 
گۆڕاوە بە ھۆی شەرو ملمالنێکانەوە. سەرەڕای کارکردنی ھونەرمەند بەدرێژایی ژیانی 
وەک ھونەرمەندێک وبەشێوەیەکی سەرەکیش مەشق کردنی لە بواری ھونەری 
سیرامیکیدا، عەتا سەبری سەرجەم کارە ھونەریەکانی خۆی (کە نزیکەی ٣٠٠ نیگارن) لە 
دووری چاوی خەڵک ھێشتەوە، تا کاتی نماییشکردنی بژاردەیەکی ئەم نیگارانە لە بەشی 
واڵتی عێراق لە پەنجاو شەشەمین بیناڵی شاری ڤینیسیا لە ساڵی ٢٠١٥. ھونەرمەند عەتا 
سەبری لەو کاتەوە  تاکو ئێستا بەشداریکردوە لە پێشانگای بەکۆمەڵی گەورەی' ھێلی 
 A line )    لە شاری گێنتی بەلجیکی و پێشانگای  ( S.M.K.A ) ژێرەوە' لە ٢٠١٥ لە
 .( CC strombeek, Grimbergen ) لە ٢٠١٥ لە( is a line is a line
ھەروەھا لە مانگی حوزەیرانی ساڵی ٢٠١٦ ھەمان ساڵدا کارەھونەریەکانی خۆی لە 
پێشانگای (  ئەڵتەرناتیڤا) نماییش کرد کە بریتی بوو لە فیستیڤاڵێکی بینراوی ھونەرەکان  لە 

شاری گادنسک لە واڵتی پۆلەندا. 

رەباب غەززول ( لە دایک بووی ساڵی ١٩٧٠): ھونەرمەندێکی بواری ھونەری 
شێوەکاریە و گرینگی بەلێکۆڵینەوەی ئەداکردن و گفتوگۆکردن دەدات لە چوارچێوەی 
پرسیاری ئەوەی: چۆن بەشێوەیەکی سیاسیانە گفتوگۆ بکەین. رەباب غەززول ھەم لە ناو 
پێشانگا و ھەمیش لە دەرەوەی پێشانگا کار دەکات، بە پشت بەستن بە پرۆسەکانی 
بەشداریکردن لەپێناو کەشفکردنی جیاوازی بچوکی ئینتیمای تایبەت و گشتی – ئێمە چۆن 
دەگەڕێین، ج بە مەبەست بیت و چ بە پێچەوانەوە بە دوای سیاسەت کردن لە دەوری 
خۆماندا. ئەو لە بەغداد لە دایک بووە بەاڵم لە ساڵی ١٩٧٩ وە لە واڵتی بەریتانیا دەژیێت.  
بەردەوامی پەیوەندی جوگرافیانەی غەززول لەگەڵ شوێنی لەدایک بوونیدا ڕٶڵێکی 
گەورەی ھەیە لە کارە ھونەریەکانیدا. ئەو ڤیدیۆ و کاری ھونەری دامەزراندن و کاری 
ھونەری پشت بەستو بە تێکست و ئەداکردن دەکات، سەرە رای بەشداریکردن و 
چاوپێکەوتنەکانی لە بواری گشتیدا. گفتو گۆ بەشێکی گەورە لە کارەکانی ئەو پێکدەھێنێت 
ھەروەھا ئەو لە کارەھونەریەکانی خۆیدا  تێکست، ئەرشیف و سەرچاوەی نووسراو و 
دروستکراو بە شێوەی دوبارەبووەوە بەکاردەھێنێت. ھەروەھا رەباب غەززول کۆمەڵێک 



پێشانگای تەکەکەسێشی ھەیە   بۆنموونە  لە g39 و سەنتەری ھونەر لە شاری کاردیف لە 
واڵتی بەریتانیا. ھەروەھا بەشداریکردووە لە ژمارەیەک پێشانگای نێودەوڵەتی بە کۆمەڵ.  
رەباب غەززول وەک ھونەرمەندێکی بەشداریش کاردەکات لە ڕووی  کۆمەاڵیەتیەوە. 
وەک ھەڵمەتکار و چااڵکوانێکی کۆمەاڵیەتی.  بۆ گەشەدان بەم پڕۆژەکۆمەاڵیەتیانەی کە 

بەرەنگاری ستەمی کۆمەاڵیەتی و ئابوووری دەبنەوە. 

حەیدەر جەبار (لەدایک بووی ): لە سەرەتادا ئەزمونی خۆی لەگەڵ فلیم سازیدا دەست 
پێکرد.لە کاتێدا کە بەرێوەبەری فیلمە کورت و فیلمە ریوائیەکان بوو، کۆرسێکی ھونەری 
کالسیکی خوێند لە پەیمانگای ھونەرەجوانەکان لە شاری بەغداد بەاڵم توانی سەرکەوتوو 
بێت لە ھەاڵتنڤ لە کۆت و بەندەکانی یاسا دیاریکراوەکان. ھونەرمەند حەیدەر جەبار خۆی 
وەک ئەندامی نەوەیەک لەقەڵەم دەدات کە ژیانی وێرانکراوە بە ھۆی چەند دەیەیەک لە 
ملمالنێیەکی بێ مانا و بێ ئامانج ، وەک دەرەنجامی ئەمەش تابلۆکانی ستایلێکی زۆر گەرم 
و گورو راستەو خۆن. ئەو دوو پێشانگای تاکەکەسی ھەبووە لە شاری بەغداد بەاڵم دوای 
ئەوەی بەشداریکرد لە بیناڵی ڤینیسیا لە ھاوینی ساڵی ٢٠١٥  لە بەغداوە سەفەری کرد بۆ 
ئەوروپا و لەم دواییانەدا مافی نیشتەجێبوونی لە بالجیکا بەدەست ھێنا. ئەو تاکو ئێستاش 
ھەر بەردەوامە لە گەشەدان بە ئەزموونی ھونەری خۆی لە واڵتی بەلجیکا ھەروەھا ئەو  
لە مانگی ئایاری ٢٠١٦ ەوە تاکو مانگی ئەیلول ھونەرمەندێکی مێوانی نیشتەجێ بوو  لە  

( .S.M.A.K )  مۆزەخانەی ھونەری ھاوجەرخ، لە شاری گێنت لە واڵتی بەلجیکا. 

ئاکام شێخ ھادی (لەدایک بووی ساڵی ١٩٨٥): ھونەرمەندێکی فۆتۆگرافەری شاری 
سلێمانیە. ئەو وێنەکانی خۆی نماییش دەکات، بەاڵم وێنەکانی  ئەو ھونەرمەندە بەشێوەیەکی 
زۆر سەرنج ڕاكێش  جوانی سروشت بە دیکۆمێنت دەکەن. ھونەرمەند ئاکام شێخ ھادی 
بەشداری لە کۆمەڵێک فیستڤاڵی ھونەری کردوە لە ئاسیا و رۆژھەالتی ناوەڕاستدا، یەکێک 
لەم فیستیڤااڵنە بریتی بوو لە  فیستیڤاڵێکی  فۆتۆگرافی نێودەوڵەتی کە لە ساڵی ٢٠١٣دا لە 
واڵتی بەنگالدیش بەڕێوە چوو. ھەروەھا ئەو بەھۆی لێھاتوویی لە کارە ھونەریەکانیدا  
کۆمەڵێک خەاڵتی وەدەست ھێناوە، لە وانەش خەاڵتی T.A.W، خەالتی الرسا بۆ 
فۆتۆگرافەرە  داھێنەرەکان. ھەروەھا ھونەرمەند ئاکام شێخ ھادی بەردەوام ھاوکاری و 
ھەماھەنگی لە گەڵ دەزگای روئیادا کردوە لە پرۆگرامی 'داھێنان لە پێناوی مانەوە لە ژیان' 
دا لە خێوەتگای ئاوارەکان لە باکوری عێراقدا. ھەروەھا کارە ھونەریەکانی بەشێکن لە 
پێشانگایەکی گەورەی بەکٶمەڵ لە ژێر ناوی 'واڵتە نائارامەکان: ستریاتیژیەتە ھونەریەکان 
لە واڵتێکی نائارامدا' لە ئەکادیمیای دێرکۆنستی لە بەرلین لە واڵتی ئەڵمانیا. ئەم پێشانگایە 

بەردەوام دەبێت تاکو ١٥ کانوونی دووەمی ساڵی ٢٠١٧.


