
ڕ+کخراوی روئیا 

ڕاگەیاندنی ڕۆژنامەوانی 

بەشی و5تی ع2راق لە بینا"ی  شاری ڤینیسیای سا"ی  
٢٠١٧ دا. 

ڕ+کخراوی  روئیا بەخۆشاحا@یەوە زانیاری زیاتر ڕادەگەیەن+ت سەبارەت بە بەشی و7تی 
ع+راق لە  پەنجاوحەوتەمین فیستیڤا@ی ھونەری ڤینیسیا لە مانگی ئایاری سا@ی ٢٠١٧. 
پ+شانگای " كۆنینە" ھە@دەست+ت بەنماییشکردنی کارەھونەریەکانی ھەشت کەس لە 
ھونەرمەندە نوێ و ھاوچەرخەکانی و7تی ع+راق لە دوتو+ی گفتوگ_یاندا لەگەڵ چل پارچە 
شو+نەواری ک_نی ع+راقی کە لە مۆزەخانەی و7تی ع+راقەوە ھ+نراون و م+ژوەکەیان 
دەگەر+تەوە بۆ شەش ھەزار ساڵ لەوەوپ+ش، کە لە چاخی بەردینەوە در+ژدەب+تەوە تاکو 
سەردەمی نو+ی بابلیەکان. زۆربەی ئەم شو+نەوارە کۆن و م+ژوییانە ھیچ کات+ک ع+راقیان 
بەج+نەھ+شتوە جگە لە ھەند+کیان نەب+ت کە لە پرۆسەی ئازادکردنی ع+راق دا لەسا@ی  
٢٠٠٣ لە مۆزەخانەی نیشتیمانی ع+راقدا بەتا7ن بران و  لەم دواییان  گەڕ+ندرانەوە.  
پ+شانگاکە ھاوکات دەب+ت لەگەڵ کار+کی رۆشەنبیری ھونەری نوێ لەالیەن ھونەرمەندی 
ن+ودەو@ەتی بەرەچە@ەك بەلجیکی 'فqانسیس ئە7یس' لە سەر بابەتی ھونەرمەند و 
جەنگ. پ+شانگای " کۆنینە" دەب+تە س+یەمین بۆنە(چا7کی ھونەری) کە تیایدا  ر+کخراوی 
روئیا بانگھ+شت کراوە بۆ نماییشکردنی بەشی و7تی ع+راق لە فیسیفا@ی ھونەری 

ڤینیسیادا.   

سنوردار+تی وبەرتەسکی زاراوەی "کۆنینە"لە بوونی فرە ڕ+چکەیی گەرانەوەی ئەم 
زاراوەیەدایە ب_ د+رینی و سادەیی و سەرەتایی بوونی ھەروەھا بۆ ئەوەی کە لە ئ+ستادا لە 
دەرەوەی سنوری بەکارھ+ناندایە. پ+شانگاکە ھە@دەست+ت بە  پوختکردنەوەی ئەم 
بەرتەسکیەی زاراوەکە  بۆ جەختکردنەوە لە سەر پەیوەندی راستەوخۆی زاراوەکە بە و7تی 
ع+راقەوە، ئەم و7تەی کە دەتواندر+ت بگوتر+ت کە واقیعە سیاسی و کۆمە7یەتی و ئابوری 
و ئیداریەکەی بە ئەندازەی کولتور و میراتە د+رینەکەیەوە کۆنە. پ+شانگاکە بەھاوبەشی لە 
الیەن ھەریەک لە خاتو تامارا چەلەبی (سەرۆکی ر+کخراوی روئیا) و بەڕ+ز پاولۆ 



کۆلۆمبۆ(ڕاویژکاری ھونەری مۆزەخانەی ئیستەنبۆڵ)  ەوە سەرپەرشتی دەکر+ت. ئەم  
سەرپەرشتیارانە سەبارەت بە پ+شانگاکە وتویانە کە: 

" لە گەڕان بەدوای میراتی ھونەری ع+راقدا ھەر لە سەردەمی چاخە بەردینەکانەوە تاکو 
ئ+ستا ، چەمکی "کۆنینە"ش دەست دەکات بە گەران و ل+کۆ@ینەوە لەم ڕ+گە جیاوازانەی کە 
م+ژووی کۆنی ع+راق بەھۆیەوە کاریگەری خۆی داناوەتە سەر زمانە بینراوە نوێ 
وھاوچەرخەکانی، و ئەمەش لە ڕ+گەی تاقیکردنەوەی ھەلەکان و ئەو کۆت وبەندانەی کە 
دەخر+نە بەردەم نەتەوە لەڕ+گەی میراتە گەورە و کۆنەکەیەوە، ئەویش لە سیاقی واقیع+کی 

لەرزۆک ل+ک ھە@وەشاوەی وەکو ئەمرۆدا." 

لە ن+و پ+شانگاکەدا نزیکەی چل بابەتی شو+نەواری و د+رین نماییش دەکر+ن، کە 
دەگەڕ+نەوە بۆ دوای سەردەمی م+ژوویی (حەلەف) (٦،١٠٠-٥،١٠٠ پ+ش زایین)  ھەروەھا 
بەرلە سەردەمی م+ژوویی پارثەکان لە ماوەی (٢٤٧ بەر لە زایین، - ٢٢٤ی زایینی). پارچە 
شو+نەواریەکان لە بەرد، شوشە، کوپ و گۆزەی دروستکراو لە قوڕ و ستامپی مۆرکردن، 
تابلۆکانی خەتی مسماری، کەلوپەلی پزیشکی، ئام+ری مۆسیقی، پەیکەری ئاژەالن، 
خوداکان، خە@ک و بەلەمەکان، ھەروەھا کەرەستەو کەل و پەلی بەکارھ+نانی ڕۆژانەی 
وەک دۆلکە، ب+ژینگ و یاری مندا7ن. ھەند+ک لەم کەرەستەو کەل و پەالنە لە سا7نی 
٢٠٠٨ و ٢٠١٠ دا لەچەند ناوچەیەکی جیاوازی جیھانی وەک سوریا و ھۆلەندا و 
والتەیەکگرتوەکانی ئەمەریکاوە لە ر+گەی پۆلیسی ن+ودەو@ەتیەوە گەڕ+ندرانەوە بۆ 
مۆزەخانەی ع+راق. لە ن+ویاندا ئام+ری ک+شانی قورسایی بەردی بابلی ت+دابوو کە لە 
ش+وەی کۆتر بوو ھەروەھا پەیکەری قوڕین کە وامەزەندە دەکر+ت خودای پیت و بەرەکەت 
ب+ت و م+ژووەکەی دەگەر+تەوە بۆ ٦٠٠٠ ساڵ بەر لە م+ژوو. پارچە شو+نەواریەکان لە الیەن  
سەرپەرشتیار خاتو تامارا چەلەبیەوە ھە@بژ+ردراون  بە ھەماھەنگی لەگەڵ بەڕ+ز قاسم 
حوس+ن ڕەشید بەڕ+وەبەری بەشی شو+نەوار لە مۆزەخانەی ع+راقی و تیمەکەی ھەروەھا 

شو+نەوار ناس خاتوو لەمیا گەیالنی. 

یەک+کیتر لە الیەنە شاردراوەو ناوازەکانی ئەم پ+شانگایە بریتیە لە گر+بەستی منال لە 
ئەستۆ گرتن.(  contract of adoption) کە دەگەڕ+تەوە بۆ سەردەمی بابلیەکان، ئەمەش 
بۆخۆی شت+کی گرینگە، لە بەر ئەوەی ھەریەک لە تابلۆکەو زەرفەکەی وەک خۆیان 
ماونەتەرە ب+ئەوەی ھیچ زیان+کیان بەربکەو+ت. جگەلەمانە کۆمەل+ک ستامپی مۆری 
دۆزراوەش نماییشکراون، کە لەالیەن شاھید  و  گەواھیدەرەکانەوە بەکاردەھ+ندران بۆ 
ئەوەی ناوەکانیان تۆمار بکەن. یەک+کیتر لە نماییشکراوە ناوازەکان بریتیە لە ستامپ+کی 
مۆرکردنی لولەکی سەردەمی ئەکەدیەکان کە و+نای س� نیگاری وەک یەکی گلگام+ش 
دەک+ش+ت ھەروەھا ت+کست+کی قوڕی لولەیی قوتابخانەیی سەردەمی بابلیەکان، ئەوسا 

ئەم ت+کستە لولەکیە قوڕینە بەکاردەھ+ندرا بۆ ف+رکردنی نووسین. 

پارچە شو+نەواریەکان ڕ+گە بۆ پیشانگاکە خۆشدەکەن ل+کۆ@ینەوە لە كۆن+تی بکات وەک 
گەواھی و ئاماژەیەک بۆ ئەو بابەتە جیھانیانەی کە بەر لە ھەرشارستانیەت+کیشدا 
ھەبوونە. سەرپەرشتیارانی پ+شانگاکە حەوت لەم بابەتانەیان ھە@بژاردوون کە دەتواندریت 
ھەر کار+کی ھونەری ھاوچەرخ لە گۆشەنیگای یەک+ک لەم بابەتانەوە ل+ی بqواندریت. 
بابەتەکانیش ئەمانەن: ئاو، زەوی، راوکردن، نووسین، مۆسیقا، ملمالن� و کۆچکردن. 



سەرجەم کارەکان لە دیزاین+کی شوشەیی تایبەتدا نماییش دەکر+ن و دەب+ت ڕەنگدانەوەی 
ش+وازی نماییشی مۆزاخانەیەک ب+ت کە بەستراوەتەوە بە پ+شانگایەکی شو+نەوار 
ھەروەھا پیادەکردنی نەخشەی سەر زەوی لە الیەن زانایانی شو+نەوار ناسیەوە. 
دەتواندر+ت ئەمە واش ل+ک بدر+تەوە کە ھەر نماییش+ک وەک بەش یان کار+کی 
تاکەکەسی بخو+ندر+تەوە لە ن+و سداق+کی بەرفراوانتری چەمکی "کۆنینە"دا. پانتایی 
پ+شانگاکە (بریتیە لە کت+بخانەیەکی چۆلكراو کە شو+نەوار+کی  تۆمارکراوی م+ژووییە و لە 
سەدەی نۆزدەھەمدا وەک در+ژکراوەیەکی نو+ی کۆشکی قووتیەکان  زیادکراوە) و 

گوزارشت+کە لە بابەتی "کۆنینە". 

کارە ھونەریەکانی ھەشت ھونەرمەندە ع+راقیەکەش نماییش دەکر+ت. لەن+و شەش لەو 
ھونەرمەندانەی کە ئ+ستا لە ژیاندان، پ+نجیان ھە@دەستن بە بەرھەمھ+نانی کاری ھونەری 
نوێ بۆ پ+شانگاکە. زۆر+ک لەو ھونەرمەندانەی کە ئەمqۆ لە ع+راقدا کاردەکەن تاکو 
ئ+ستایشی لەگەڵ داب+ت بەردەوامن لە پابەند بوونیان بە ستایلی جوانی کالسیکیەوە کە 
تاوەکو ئ+ستایشی لەگەڵ داب+ت لە و7تی ع+راقەوە بەو سنورداریە ماوەتەوە و ئەمەش 
بەھۆی کاریگەری ئاراستە پەروەردەییەکانی ناوەڕاستی سەدەی رابردوو و ھەروەھا 
نەبوونی ھیچ جۆرە ئا@وگۆڕ+کی کولتوری ع+راق لەگەڵ دونیای دەرەوە لەم چەند دەیەی 
ڕابردوود. سەرجەم ھەوڵ و کۆششەکانی ر+کخراوەی روئیا بریتیە لەکارکردن لەسەر 
پاراستن و ھاندانی ئەم ھونەرمەندانەی کە توانیویانە سنورەکانی ئەم ش+وازە کالسیکیە 
ت+پەر+نن ھەورەھا بوارە ھونەریەکانی وەک: ھونەری دامەزراندن، ڤ+دیۆ و ھونەری 
فۆتۆگرافیش ھاوشان لەگەڵ ھۆکارە کالسیکسیەکانی تری وەک ھونەری نیگارک+شان و 
ھە@کەندن نو+نەرایەتیدەکر+ت. کارە ھونەریەکانی ھونەرمەندە ھاوچەرخەکانی ع+راق 
ھەریەک لە بەڕ+زان : ھونەرمەند ش+رکۆ عەبباس(لە دایک بووی سا@ی ١٩٧٨)، 
ھونەرمەند سادق کەویش ئەلفەرراجی (لە دایک بووی سا@ی ١٩٦٠)، ھونەرمەند عەلی 
ئارکادی (لەدایک بووی سا@ی ١٩٨٢)، ھونەرمەند لوئەی فازڵ(لە دایک بووی سا@ی 
١٩٨٢)، ھونەرمەند نادین حاتەم(لەدایک بووی سا@ی ١٩٨٠)، ھونەرمەند ساکار 
سل+مان(لەدایک بووی سا@ی ١٩٧٩)،  کارەھونەریەکانی ئەم ھونەرمەندانە کار@یکی 
پ+دەکر+ت لەگەڵ کارە ھونەریەکانی دوو ھونەرمەندی م+ژووی نو+ی ع+راقی، ھەر یەک لە: 
ھونەرمەند جەواد سەلیم (سا7نی تەمەنی ژیانی ١٩١٩-١٩٦١) و ھونەرمەند شاکر 
حەسەن ئال سەعید (سا7نی تەمەنی ژیانی ١٩٢٥-٢٠٠٤). وەک پ+شەنگانی نەریتی  
ھونەری نو+ی ع+راقی، ھەریەک لە ھونەرمەندان جەواد سەلیم و شاکر حەسەن ئال 
سەعید لەڕیزی پ+شەوەی ئەم ھونەرمەندانەبوون کە ھەو@یاندەدا بۆ داھ+نانی شیواز+کی 
نو+ی ھونەری ع+راقی لە سەدەی بیستەمدا. ھەردوکیان پەیوەندیان ھەبوو لە گەڵ 
ھونەرمەندە پ+سەنگە ئەوروپیەکاندا ھەروەھا توانیان وە7مدانەوە و ئام+زانبوون+کی 
بازاڕیانەی گشتی ع+راقی بۆ  میراتی کولتوری کۆن و ناوازەی ئەو و7تە لە ن+و کۆمە@گادا 

دروست بکەن. 

نیگارک+ش و پەیکەرتاش، جەواد سەلیم، ھونەرمەند+کی زۆرناسراو بوو و بەباوکی ھونەری 
ی                        شت کی گ ە ی ە و + ش ە ا ب ھ ە و ر ە ت ھ + ر د ە م د ە @ ە ق ە قی ل ا ر + ی ع + و ن
لەسەرئاستی ناوچەکەشدا  کاریگەری+کی زۆری ھەبوو. ئەو یەک+ک بوو لە یەکەمین 
ھونەرمەندانی ع+راق کە لە ئەوروپادا  لە بواری ھونەرە جوانەکاندا خو+ندی، و ئەزموونی 
ئەو ھونەرمەندە لە قوتابخانەی ھونەرە جوانەکانی سلە+ید لە شاری لەندەن لە گر+سا@ی 



سیەکانی سەدەی رابردوودا مانای ئەوەیە کە ئەو ھونەرمەندە لە کارو چا7کیە 
ھونەریەکانی خۆیدا ھەریەک لەکاریگەریەکانی ھونەری نو+ی ئەوروپی لەگەڵ ئەزموونی 
ھونەری سەرەتایی خۆی لە مۆزەخانەی ع+راقدا ئاو+تەکردبوو. ئەو ھونەرمەندە دەیەویست  
زمان+کی ھونەری بازاریانەی گشتی بۆ ع+راق دروست بکات. ھەروەھا بەوە بەناوبانگ بوو 
کە جۆر+ک لە ئام+زانبوونی لەن+وان فۆرمە ئەبستراکتەکان و و+نەو ھ+ما و ڕەمزەکانی و7تی 
م+سۆپۆتامیا دروست دەکرد. ھەروەھا مۆنیوم+نتی ئازادی لە شارە بەغداد، کە خۆشی 
دەربqینە بۆ شۆڕشی سا@ی ١٩٥٨. دوانیتر لە کارە ھونەریە گر+نگەکانی ھونەرمەند جەواد 
سەلیم نماییش دەکر+ن، کە بریتین لە کاری ھونەری مریشک فرۆش (سا@ی ١٩٥١)، کە 
لەدوای یەکەمین نماییشکردنیەوە لە سا@ی ١٩٥٠وە تاکو ئ+ستایشی لەگە@دا ب+ت لە ھیچ 

شو+ن+کی گشتیدا نماییش نەکراوەتەوە. 

   ھونەرمەند شاکر حەسەن ئال سەعید  نیگار ک+ش، پەیکەر تاش و نووسەر بوو ھەروەھا 
قوتابی ھونەرمەند جەواد سەلیمیش بوو. ئەویش بەھەمان ش+وەی ھونەرمەند جەواد 
سەلیم زۆر بە قو@ی شەیدای دۆزینەوەی زمان+کی نوێ بوو بۆ ھونەری ع+راقی، ئەم دوو 
ھونەرمەندە پ+کەوە گروپی نو+ی ھونەری بەغدایان دامەزراند لە سا@ی ١٩٥١ دا. ئەم 
گروپ و نو+نەرایەتی ھەستی نیشتیمانی و دژایەتیکردنی  ڕوو لە ھە@کشانی 
کۆلۆنیالیزمیان دەکرد. ژمارەیەک لە نیگارە ھونەریەکانی ھونەرمەند ئال سەیید کە لە 
سا7نی شەستەکانی سەدەی ڕابردوو بەدواوە ک+شاونی لە پ+شانگاکەدا نماییش 
دەکر+ن. ئەو ھونەرمەندە لە کارە ھونەریەکانیدا زۆر بە چqی گرینگی بەخود+تی خودا داوە و 
دواتر گەراوەتەوە بەرەو سۆفیەت و تەجەڕود و فەنابوون لەگەڵ نووسینی عەرەبیدا. شایانی 
باسکردنە کە لە سا@ی ٢٠٠٣دا ھاوکات لەگەڵ تا7نکردنی مۆزەخانەی ع+راقدا سەنتەری 
ھونەری سەدامیش تا7نکرا و گەلەریەکانی ھەریەک لە ھونەرمەند جەواد سەلیم و 
ھونەرمەند شاکر حەسەن ئال سەعیدیش تا7ن کران. ئەم کردەیە بریتی بوو لە 
پ+ش+لکردنی  میراتی کولتوری ناوازەی ع+راق و گوزارشتە لەوەی کە سەرنجی تا7نکاری 
ن+ودەو@ەتی تەرکیزی خۆی کردوەتە سەر کەل و پەلە شو+نەواریەکانی و7تی میسۆپۆتامیا، 

و دەتواندر+ت بگوتر+ت بەش+کن لە میراتی کولتوری جیھانی. 

پ+شانگاکە ھە@دەست+ت بە نماییشکردنی نزیکایەتی ن+وان ھونەری نوێ و ھاوچەرخی 
ع+راقی، لە ر+گەی پیشاندانی ئەوەی کە ئاخۆ  ئەم ل+کنزیکیە چۆن چۆنی پەیوەندی ن+وان 
ھونەری نوێ و ھاوچەرخ لەگەڵ كۆنینەییدا رونتر دەکاتەوە. ھەریەک لە ھونەرمەندان  
نادین حاتەم و ساکار سل+مان ھە@دەستن بە نماییشکردنی کۆمە@ەکار+کی نو+ی ھونەری 
دامەزراندن.  خا@ی دەستپ+کی کارەھونەریەکەی نادین حاتەم بریتیە لە ئاو+تەکردنی ن+وان 
کولتوری خ+زانەکەی و گرینگی ئاو، لە کات+کدا کارە ھونەریەکەی ساکار سل+مان بریتیە لە 
سەیرکردنی گرینگی خاک و پەیوەندی خاک لەگەڵ خە@ک و خودی ھونەرمەنددا.  خاتو 
نادین حاتەم ھونەرمەند+کی ع+راقی-ئوستورالیەو نیشتەج+ی شاری بەرلینە. کارە 
ھونەریەکەی نادین حاتەم  پشت بە نیگارک+شان و پەیکەرتاشین دەبەست+ت ھەروەھا 
ھەند+ک شتی رۆژانە پ+کەوە کۆدەکاتەوە وەک ڕەنگدانەوەیەک لەسەر زمان و شوناس و 
نو+نەرایەتیکردن. کاری ئەم ھونەرمەندە لە پ+شانگاکەدا بریتیە لە گەڕان+ک بە ن+و 
نەریتەکانی کۆمە@ەی ئایینی مەندائیەکان، ئەمانە گروپ+کی ئایینین لە باشوری ع+راق  و 
خ+زانی ئەم خاتوونە ھونەرمەندەش سەربەم گروپە ئایینیەیە. مەندائیەکان بەش+وەیەکی 
تایبەت یۆحەننای (معمدان) و کۆمە@+ک مومارەسە و نەریتی  رۆشەنبیری پەیوەست بە 



ئاوەوە بەپیرۆز دەزانن. کاری ھونەری دامەزراندنی خاتو نادین حاتەم بریتیە لە گەڕان+ک 
بەن+و ئەم بابەتەدا لە دوتو+ی ئەم کەل و پەل و شتانەی کە یادەوەری دایک و باوکی 
ھونەرمەند و ھەروەھا یادەوەری ک_مە@ەی ئایینی مەندائیەکان دەجو@+نن. 
کارەھونەریەکانی  ئەم خاتونە ھونەرمەندە ھەند+ک و+نەی ئەلبوومی خ+زانەکەی و 

مەرەکەب و قوڕ دەگر+تە خۆی. 

ھونەرمەند خاتو ساکار سل+مان لە کاری ھونەری دامەزراندنی خۆیدا ھە@دەست+ت بە بەکار 
ھ+نانی قوڕ و بەردی چیاکانی نزیک ما@ەکەی بۆ دروستکردنی دایۆرامای جیھان بەپ+ی دید 
وت+روانینی خودی ھونەرمەند. ئەمەش ھاوکارە وەک ت+qامان و وردبوونەوەیەک لە سروشت 
و پەیوەندی ھونەرمەند بەم سروشتە، وەک ئەس� و بنەڕەتی مرۆڤایەتی. لەکارە 
ھونەریەکانی خاتو ساکار سل+ماندا جۆرە دابqان وتەجەڕود+ک، لە سەرچاوە 
دووبارەبووەکانی ھونەرمەند لە شیوەی بازنەیەکدا، دەبیندر+ت، ھەروەھا پەیوەنیدشی 
ھەیە بە سەرقا@بوونی بیرکردنەوەی ھونەرمەند بە ژن ودەنگە نەبیستراوەکەی لە ن+و 
کۆمە@گادا. خاتو ساکار سل+مان لە کوردوستاندا دەژ+ت و لە کارەھونەریەکانیدا  بەزۆری 
جۆر+ک لە ئاو+تە بوون لەن+وان ت+کست و دروشمەکان لە گەڵ دامەزراندنی خاکدا دروست 
دەکات و ھەول دەدات ھەند+ک شت بدۆز+تەوە کە بەھۆیەوە تەرکیز بکاتە سەر ژیانی 

رۆژبەرۆژی سیاسی کۆمە7یەتی و ڕۆشەنبیری لە ع+راقدا. 

س� لە ھونەرمەندە ھاوچەرخەکان ھە@دەستن بە نماییشکردنی کاری ھونەری 
فیلمسازی، یەک+کیان تەرکیز دەکاتە سەر گواستنەوەی زانیاریە م+ژووییەکانی ع+راق، لە 
کات+کدا  ھونەرمەند+کیتر کار لەسەر مومارەسەکردنی کاری نووسینی کالسیکی دەکات و 
ھونەرمەندی س+یەمیشیان تەرکیز دەکاتە سەر مۆسیقا و گواستنەوە لە و7تی ع+راقدا. 
ھونەرمەند سەدیق کەویش ئەلفەڕاجی ھە@دەستیت بە دروستکردنی کت+بی ھونەری و 
ئەنیمەیشن. کاری ھونەری ئەلفەڕاجی لەم پ+شانگایەدا بریتیە لە ت+کھە@ک+شکردنی 
ھ+لکاریەکان لەگەڵ و+نەی جو7و(ئەنیمەیشن) کە تیایدا لەم ر+گایەدەکۆ@+تەوە کە 
بەھۆیەوە تیکستی کت+بە قوتابخانەییەکانی ع+راق پشتی پ+دەبەستن بۆ گ+رانەوەی 
م+ژووی رابردووی و7ت. ژمارەکان  لە ن+و فیلمەکەدا بەن+و  ساڵ و سەدە و ھ+لکاریە 
م+ژووییەکاندا دی+ن و دەچن ھەروەھا سەریش دەك+شن بۆ خوڕافیات و زانستی 
شو+نەوارناسی و سروت و نەریتە ئایینیەکان و راوکردن. ئەلفەڕاجی لە نەوەدەکانی 
سەدەی رابردوەوە ع+راقی ج+ھ+شت، لە دوای مانەوەی لە ع+راقدا بەدر+ژایی شەری 
ع+راق- ئ+ران، و بەردەوام بوونی لە کار و بەرھەم ھ+نانی ھونەری. ئەو لە ئ+ستادا لە 
و7تی ھۆ@ەندادا دەژ+ت، بەم پ+یەش سەرەرای ئەوەی کاریگەر بووە بە نەریت و تەقالیدە 
ئەوڕوپیەکان و بەتایبەتیش گوزارشتکارە ئە@مانیەکان، کەچی لە کارە ھونەریەکانیدا ھەر 

پابەندە بە تەرکیزکردنە سەر و7تی ع+راق. 

بەپ+چەوانەوە، فیلمەکەی لوئەی فازڵ گرینگی بە نەریتە جیاوازەکانی ع+راق دەدات بۆ 
گواستنەوەی زانیاری نووسراو، کە ئەمە بۆخۆی مومارەسەیەکی زۆر کۆن و د+رینەو تاکو 
ئ+ستایشی لەگەڵ داب+ت لە شاری بەغدای ئەمqۆدا بوونی ھەیە. نووسەرەکان ھە@ساون 
بە درووستکردنی ئۆفیسی نووسین و کۆپیکردنەوە لە دەرەوەی بیناو با@ەخانە گشتیەکاندا 
بۆ ئەوەی ھە@بستن بەکاری کۆپیکردن و نووسینەوەی  بە@گە فەرمیەکان بۆ ر+بواران و  
سەردانیکەران. فیلمەکە تەرکیز دەکاتە سەر پیاو+ک کە  رۆژانە سەردانی یەک+ک لەم 



نووسەرانە دەکات، وەک ھەو@+ک بۆ پەیوەندیکردن لەگەڵ ھاوسەرەکەی کە ماوەیەکی 
کەم بەر لەوکات مردبوو، وەک ئاماژەیەک بۆ یەکیەتی ن+وان ع+راقی ئەمرۆ م+ژوە کۆنەکەی  
وەک النکەی سەرھە@دانی نووسین. ھونەرمەند لوئەی فازیل دانیشتوی شاری بەغدایە و 
لە سا@ی ٢٠٠٩ وە کار لە سەر فلیمسازی دەکات. لەوساوە ھونەرمەند خە7تی 

فیستفا@ی فیلمی خەلیج و فیستیفا@ی فیلمی ن+ودەو@ەتی  دوبەی وەدەست ھ+ناوە. 

ش+رکۆ عەبباس ھونەرمەندی بواری مە@تی میدیایە کە لە بواری کاری ھونەری ڤیدیۆ 
سازی، نواندن، ت+کست ، دامەزراندندا کاردەکات. ھونەرمەند ش+رکۆ عەبباس لە شاری 
سل+مانی دادەنیش+ت، بە7م لەقتە سەرەکیەکانی کاری دامەزراندنەکەی لەالیەن 
خوشکەکەیەوە، بە ب_نەی چوونی بۆ ناوەندی ک+ن+دی لەواشنتۆن لە سا@ی ٢٠٠٣دا، 
گیراون، خوشکەکەی ژەنیاری ئام+ری تشیلۆیە لە ت+پی ئۆرکسترای نیشتیمانی ع+راقدا. 
شاشەیەکی نماییشکردنی دووبەش ھە@دەست+ت بە نماییشکردنی پرۆڤەی ھاوشان 
لەگەڵ ئەو مەشھەدانەی کە تەصویری ئەم ڕ+گایانەی گواستنەوە دەکات  بۆ گەییشتن بە 
ئەمەریکا. گە@+ک ھۆکاری گواستنەوە لە سەردانەکەدا بەکار دەھ+ندر+ن، لەوانەش فرۆکەی 
سەربازی و چارەسەرکردنی بیرۆکەکانی دەشتەکیەکان. کاری ھونەری دامەزراندنەکە 
پەراوی مۆسیقا و بەرنامە و گەل+ک تۆماریتری ئەم ئا@وگۆڕکردنە کولتوریەی، کە روویدا لە 
سەروەخت+ک پەیوەندی توند تۆ@ی ھەبوو بە پە+وەندی ن+وان ئەم دوو و7تەوە. ھ+رشی 

ئەمەریکا بۆ سەر ع+راق لە بەھاری ھەمان سا@دا روویدا. 

دواھەمین ھونەرمەندی ھاوچەرخی ھە@بژ+ردراومان بریتییە لە عەلی ئارکادی، ئەو 
و+نەگر+کی رٶژنامەوانیە کە لە سا@ی ٢٠١٠ ەوە  کاری ئامادەکردنی ر+پۆرتاژ دەکات لە 
سەر راستی و رووداوە تیژڕەوەکانی ع+راق ھەروھا لە سا@ی ٢٠١٤ ەوە رووی کردە 
ئامادەکردنی ر+پۆرتاژ لە بەرەکانی پ+شەوەی جەنگ لەو کاتەوەی کە داعش پەالماری 
و7تی ع+راقی داوە. کۆمە@+ک لە  نو+ترین کارە ھونەریەکانی ئەم ھونەرمەندە لە سەر 
ئۆپەراسیۆنی بەردەوامی شاری موسلی دژ بە داعش نماییش دەکر+ن کە دابەشکراون بۆ 
سەر س� بەش: بەشی یەکەم بریتیە لە کۆمە@+ک و+نە کە نیشانی دەدەن جەنگ چۆن 
کاریگەری لە سەربازەکان کردوە، بەشی دووەم پ+ک د+ت لەم و+نانەی نیشانی دەدەن کە 
جەنگ چ_ن کاریگەری خۆی داناوەتە سەر خاك، بەشی س+یەمی و+نەکانیش بریتین لەم 
و+نانەی کە وەسفی ئەوە دەکەن جەنگ چۆن کاریگەری خۆی داناوەتە سەر خە@کی 
سیڤیل لە دووتو+ی تەرکیزکردنە سەر کۆچکردنی خە@کی ئەو ناوچانە ھەروەھا ک+شە 

بەردەوامەکانی ئاوارەکان.  

ف@انسیس ئە5یس 

 پ+شانگای "کۆنینە" ھاوڕێ دەب+ت لە گەڵ پqۆژەی+کی نو+ی ھونەرمەند فqانسیس ئە7یس، 
ئەو لە شاری ئەنتور+پ لە دایک بووە  و لەئ+ستاشدا لە شاری مەکسیکۆ دادەنیشیت. لە 
مانگی شوباتی سا@ی ٢٠١٦ دا گەشت+کی کرد بۆ ع+راق و لەالیەن ر+کخراوی روئیاوە بۆی 

ر+کخرابوو  و لەم گەشتەیدا سەردانی خیوەتگای ئاوارەکانی کرد لە باکوری و7تدا. دوای 
ئەمە لە مانگی تشرینی دووەمی سا@ی ٢٠١٦ دا لە سەردان+کی نائاساییدا  و لە 

سەروبەندی ھ+رشەکانی ئازادکردنی شاری موس�دا بەھاوکاری بەتالیۆن+کی سەربازی 
کوردی ھاتە بەرەکانی پ+شەوەی جەنگی ئەم شارە. بابەتی سەرەکی ئەم کارە 



ھونەریەی دامەزراندن  بریتی دەب+ت لە ڕۆ@ی ھونەرمەند لە جەنگدا. کارە ھونەریەکە 
بریتیە لە ل+کدان و ت+کھە@ک+شکردنی کۆمە@+ک نیگار و تابلۆ  و و+نە و سەرنجی  خودی 

فرانسیس ئە7یس لە سەر ئەزمونەکەی لە بەرەکانی پ+شەوەی جەنگ لە شاری موس�. 
کارە ڤیدیۆییەکە خە@ك لە سەر ئەم بنەمایە جیادەکاتەوە،   لەم ھایالیت کراوەوە 

دەبیT لە الیەن کاک مھدیەوە تەر جەمە بکر2ت تا کۆتایی پار2گرافەکە،                               

-- کۆتایی--                    

چەند سەرنج2ک بۆ  نووسەران 

بۆ سەرجەم پرسیارە ڕۆژنامەوانیەکان تکایە پەیوەندی بە (Rees & Company ) ەوە بکەن: 

    rosanna@reesandco.com    :ڕۆزانا ھاوکینز

تەلەفۆن: (8776 3137 20(0) 44+   یان   634 092 7910(0) 44+ )   

سەبارەت بەبەشی و5تی ع2راق 

سەرپەرشتیاران: تامارا چەلەبی  و پاولۆ کۆلۆمبۆ 

ئەنجامدەر- ر+پ+دراو: ر+کخراوی روئیا 

ئەنجامدەر یان ر+پ+دراوی خۆج+یی: ڤیتۆریۆ ئوربانی 

پ+شانگاکە لە نھۆمی س+یەمی : با@ەخانەی پالزۆ گاڤا@ی- فqانکیتی ج+گیر دەب+ت لە، گqاند 
کاناڵ، سان مارکۆ ٢٨٤٧،شاری ڤینیسیا 

نزیک لە ڤاپۆر+تتۆ: ئەکادیمیا( با@ەخانەی پالزۆ لە بەرەکەیتری پردەکەوەیە) 

کاتژم+رەکانی کردنەوە: ١٠بەیانی – ٦ ئ+وارە ھەموو رٶژ+ک کراوەیە تەنھا ڕۆژانی 
دووشەممە نەب+ت. 

کۆنگرەی ڕۆژنامەوانی بەر لە کردنەوە: چوارشەممە ١٠ ی ئایار، ١١ی بەیانی – یەکی 
دوای نیوەڕۆ. 

 پ+شانگاکە ھاوڕێ دەب+ت لەگەڵ کەتەلۆگ+ک کە ال الیەن مۆوسیەوە ب�و دەکر+تەوە، کە 
کۆمە@+ک وتار لەخۆدەگر+ت لە ھەریەک لە : زەینەب ئەلبەحرانی، ڤ+نیشیا پۆرت+ر، نادا 

شەبووت و ڕۆب+رت ستۆر و ھەند+کی تر.  

 سەبارەت بە ڕ2کخراوی ڕوئیا   

دەزگای روئیا ر+کخراو+کی تۆمارکراوی قازانج نەویستی ناحکومی ع+راقیە، و لە سا@ی 
٢٠١٢ دا بە مەبەستی یارمەتیدان و دەو@ەمەندکردنی بواری رۆشەنبیری ع+راق ھەروەھا  
بەمەبەستی دروستکردنی  کۆمە@+ک پرد و ڕایە@ەی رۆشەنبیری  لەن+وان ع+راق و جیھاندا 
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دامەزراوە. ئامانجی ھەرە سەرەکی ڕ+کخراوی ڕوئیا بریتیە لە بqەودان بە بواری  
ڕۆشەنبیری ع+راق، لە کات+کدا کە ئەولەویەتەکان تەرکیز لەسەر شتیتر دەکەنەوە. 
ڕ+كخراوەکە ئامانجی ئەوەیە و لەھەو@دایە کە بب+تە سەکۆیەک  ع+راقیەکان بەگشتی و 
الوانی ع+راقیش بەتایبەتی بتوانن لەم سەکۆیە سودمەند بن و لە ر+گەی ئەم سەکۆیەوە 
بەشداری لە بۆنەو روداوە ھونەریە ن+ودەو@ەتیەکاندا بکەن. سەرەڕای ھاوکاریکردنی کار و 
پqۆژە ھونەریە ناوخۆییەکانی ع+راق، ئامانج لەم ھاوکاریکردنەش بریتیە لە دروستکردنی 
تۆڕ+کی پەیوەندیکردن و ھەماھەنگی لە ن+وان ئەم رۆشەنبیریە لۆکا@یانەی ع+راق کە 
لەتوانایاندا ھەیە بەشداری لە گەشە و پەرەپ+دانی کۆمە@گەی مەدەنیدا بکەن لە ع+راقدا، 
ڕ+کخراوی ڕوئیا پابەندە بە سەرپەرشتیکردنی گفتوگ_ی ن+وان ڕۆشەنبیری و 

شارستانیەتەکان لە ڕ+گەی ھونەرەوە. 

ڕ+کخراوی روئیا دەستپ+شخەری و راسپاردەکانی خۆی دەخاتە ڕوو بۆ پqۆژەی داھ+نەرانە لە 
بواری  کارە ھونەریەکانی ، بینراو  و بینراو وبیستراو ھەروەھا ھونەری نواندندا. ر+کخراوی 
روئیا دەزگایەکی ر+گەپ+دراو بووە بۆ بەشداریکردن لە بەشی و7تی ع+راق لە بینا@ی 
پەنجاوپ+نجەمین و پەنجاوشەشەمینی ن+ودەو@ەتی شاری ڤینیسیای ئیتا@ی لە مانگەکانی 
ئایاری سا7نی ٢٠١٣ و ٢٠١٥ دا. پ+شانگای "جوانی شاراوە"ی بەشی و7تی ع+راقی 
بینا@ی ڤینیسیای سا@ی ٢٠١٥،  لە سا@ی ٢٠١٦ دا گو+زرایەوە بۆ ( مۆزەخانەی ھونەری 
ھاوچەرخ .S.M.A.K) لە شاری گ+نتی بەلجیکی ھەروەھا لە سا@ی ٢٠١٧ شدا گو+زرایەوە 
بۆ قە7ی ھەول+ر لە و7تی ع+راق.  ڕ+کخراوی روئیا لە سا@ی ٢٠١٥ دا ھەماھەنگی کرد لە 
گەڵ ھونەرمەندی ناسراوی جیھانی (ئای و+یو+ی) بۆ ب�وکردنەوەی کۆمە@+ک و+نەی 
ھونەری ع+راقی لە یەک+ک لەب�وکراوە ھەرە گرینگەکانی جیھاندا لە ژ+ر ناوونیشانی 
"شو+نەوارەکانی مانەوە لە ژیاندا:کۆمە@+ک نیگاری ک+شراو لە الیەن ئاوارەکانی ع+راقەوە و 
ھە@بژ+ردراون لە الیەن ھونەرمەند ئای و+یو+ی(٢٠١٥)"، کە ئاوارەکانی ع+راق ك+شابوونیان 
و ھونەر مەند ئای ویوی ھە@یبژاردبوون. ڕ+کخراوی روئیا لە مانگی ئازاری سا@ی ٢٠١٥ دا 
دەستیکرد بە یەکەمین پرۆژەی چارەسەرکردن لە ڕ+گەی دراماوە لە شاری بەغدا 
بەھاوکاری و پشتگیری دارایی سەندوقی شازادە کالوسی بەریتانی. ڕ+کخراوی روئیا لە 
مانگی نیسانی سا@ی ٢٠١٦ دا دەستیکرد بە ب�وکردنەوەی یەکەمین سەرژم+ری  
بەردەستی ھونەرمەندە ھاوچەرخە ع+راقیەکان لە سەر تۆڕی ئینتەرن+تدا کە دەتوندر+ت لە 
https://ruyafoundation.org/en/) :سەر ئەم ڕایە@ەی خوارەوەدا  دەست بکەو+ت
artists ). سەرەڕای ئەمەش لە ئ+ستادا پ+گەی ئەلیکترۆنی-دۆمەینی- ر+کخراوی روئیا 
بریتیە لە سەکۆیەکی زیندوی ھونەر لە  سەر ئاستی ع+راقدا.  لە سەر ئەم پ+گەیەدا 
بەش+وەیەکی بەردەوام و بەرنامەر+ژکراو چاوپ+کەوتن لە گەڵ ھونەرمەندە ڕەسەن و 
تازەپ+گەیشتوەکانی ع+راقدا ب�و دەکر+نەوە جا ھونەرمەندەکان لە  ناو ع+راقدا بن یان لە 
تاراوگەدا نیشتەج� بووب+تن، سەرجەمی ئەم کارانەش لە پ+ناوی برەودان بە دایەلۆگ و 
ئا@وگۆڕکردنی بیروڕاو پاراستنی ئیمکانیەتی ھاوکاری و ھەماھەنگی ھەموو الیەکە. لە 
مانگی کانوونی دووەمی سا@ی ٢٠١٧ دا ڕ+کخراوی روئیا دەستیکرد بە ب�وکردنەوەی 

دەستپ+شخەری+کی پەروەردەیی، بەناوی دەفتەرەکانی ڕوئیا. 

  www.ruyafoundation.org

سەبارەت بە سەرپەرشتیاران: 

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


تامارا چەلەبی: لە شاری بەیروت لە دایک و باوك+کی لوبنانی - ع+راقی لەدایک بووە. 
خاتو تامارا لە زانکۆی کامبریج و زانکۆی ھارڤارد دا خو+ندویەتی و بqوانامەی دکتۆرای لە 
بواری م+ژوو و ڕۆژھە7تی ناوەڕاستدا بەدەست ھ+ناوە. خاتو تامارا پسپۆرە لە بواری  کولتور 
و ھونەری ھاوچەرخی ڕۆژھە7تی ناوەڕاستدا. کت+بی یەکەمی بریتیە لە کت+بیك بە ناوو 
نیشانی "شیعەکانی شاخی عامل و لوبنانی نوێ:١٩١٨-١٩٤٣(پا@گر+ڤ ماکمیالن، 
 The Shi'is of Jabal 'Amil and the New Lebanon: 1918-1943 (Palgrave) -(٢٠٠٦
(Macmillian, 2006) کە یەک+کە لە ل+کۆ@ینەوە دەگمەنەکانی سیاسەت و کولتور لە 
فەترەیەکی زەمەنی زۆر گرینگی گۆڕانکاریەکانی و7تی لوبناندا. لە درەنگان+کی کاتی 
چایخواردنەوە لە کۆشکی غەزالندا، خەونە لەدەستچووەکانی خ+زانە ع+راقیەکەم.
( ھارپ+رکۆلینس، ٢٠١٠-  HarperCollins, 2010)  ھە@دانەوەی پەردەیە لەسەر ژیانی چوار 
جیل لە بنەما@ەی چەلەبیەکان لە ن+و پ+شەنگەکانی ژیان وچا7کی سیاسی  لە ع+راقدا. 
لە سا@ی ٢٠١٢دا خاتو تامارا چەلەبی بەھاوبەشی لەگەڵ ھەر یەک لە بەڕ+زان شوان 
تەھا و ڕیم شەذ+ر کووببەدا ھە@سا بەدامەزراندنی ڕ+کخراوی روئیا. خاتو تامارا چەلەبی 
وەک سەرۆکی ر+کخراوەکە بۆخۆی سەرپەرشتیاری و سەرکردایەتی ج+بەج+کردنی 
بەرنامەی سەرەکی ڕ+کخراوەکە دەکات ھەروەھا زۆر بە چqی بەشداریکرد لە 
بەرزبوونەوەیان ب_ ئەم دوو بەشەی و7تی ع+راق لە بینا@ی شاری ڤینیسیا لە سا7نی 

٢٠١٣و ٢٠١٥ دا. 

پاولۆکۆلۆمبۆ: لە سا@ی ٢٠٠٨ ەوە سەرپەرشتیاری مۆزەخانەی ئیستەنبۆ@ە بۆ ھونەری 
نوێ، و لەم ماوەیەشدا سەرپەرشتیار بووە بۆ  دووەمین بینا@ی ماردین لە سا@ی ٢٠١٢ و 
س+یەمین بینا@ی سا@ۆنیک لە سا@ی ٢٠١١دا.  ھەروەھا  پاولۆ کۆلۆمبۆ لە سا@ی ٢٠٠١ 
 Museo Nazionale delle Arti del)  ەوە تاوەکو سا@ی ٢٠٠٧  سەرپەرشتیاری مۆزەخانەی
XXI Secolo (MAXXI)  ) بووە لە شاری ڕۆما. بەر لەمەش بۆ ماوەی زیاتر لە دە ساڵ 
سەرپەرشتیاری س+نتەری ھونەری ھاوچەرخ بووە لە جن+ف، و لە سا@ی ١٩٩٩ دا 
سەرپەرشتیاری شەشەمین بینا@ی شاری ئیسەنبول بووە. پاولۆ کۆلۆمبۆ لە کۆمە@+ک 
پ+شانگای وەک: "ئید روسچا میکسماستەر" لە پانیکۆتیکا گیۆڤاننی ئیمار+لال ئەگن+لی 
تورین(٢٠١٥)، لە "لە پیاھە@دانی س+بەردا" لە مۆزەخانەی ئ+ریک بۆ ھونەری نوێ، دوبلین، 
کە گەشتیكی کرد بە ن+و مۆزەخانەی ئیستەنبول بۆ ھونەری نوێ، تورکیا ھەروەھا 
مۆزەخانەی ب+ناکی، ئەسینا(٢٠٠٩)، ھەروەھا "فqانسیس ئە7یس لە (MAXXI) لە شاری 
ڕۆما. پاولۆ کۆلۆمبۆ بەرھەمھ+نەری بەشدار بووە بۆ کۆمە@ە فیلم+کی براوەی خە7ت وەک 

ل+واری ئاسمان (٢٠٠٧) و ڕۆحی چ+شتخانە(٢٠٠٩). 

سەبارەت بە ھونەرمەندان: 

ش2رکۆ عەبباس(لە دایک بووی ١٩٧٨، شاری سل2مانی): ھونەر مەند+کی بواری 
مە@تی میدیایە و لە و7تی ع+راق - شاری سل+مانیدا دەژ+ت و کاردەکات. ش+رکۆ عەبباس 
زیاتر کار لەسەر ڤیدیۆ، نواندن، ت+کست و ئەو شتانەدەکات کە دەیان دۆز+تەوە ھەروەھا 
ش+رکۆ لە سا@ی ٢٠١٣ دا بەخشش+کی خو+ندنی لە حکومەتی ھەر+می کوردستانەوە 
بەدەست ھ+نا بۆ  خو+ندنی (MFA) لە زانکۆی گ_@دسمیث، لەندەن. بە7م لە سا@ی 
٢٠١٤دا بەھۆی شەڕی حکومەتی ھەر+می کوردوستان لە گەڵ داعشەوە ئەم یارمەتیە 
داراییەی خو+ندنی ش+رکۆ بqا، لەبەر ئەوە سەرەڕای تەواو کردنی خو+ندنەکەی ش+رکۆ 



عەبباس ھ+شتاش بqوانامەی خو+ندنەکەی بەدەست نەھ+ناوە. کارە ھونەریەکانی ش+رکۆ 
لە کۆمە@+ک پ+شانگای جۆرا و جۆر نماییشکراون وەک "غوربەت" لە ھۆ@ی نماییشی 
لەندەن (٢٠١٢)، و "تەنگەبەر+کی ترسناک" لە ستۆدیۆی(Import/Export) لە کاس+ل لە 
سا@ی (٢٠١٢)، "ئازادی لە ن+و بەربەستەکاندا؟" لە ڤاکسجۆ کۆنستال، سو+د (٢٠١٤) 

ھەروەھا لە ئەلتەرناتیڤا لە غانسک، پۆ@ەندا لە سا@ی ٢٠١٥. 

سەدیق کەویش ئەلفەڕاجی(لەدایک بووی سا"ی ١٩٦٠، بەغداد): یەک+کە لە 
ھونەرمەندە پ+شەنگەکانی ھونەری ھاوچەرخ لە ھەندەران. سەدیق ئەلفەراجی لە سا@ی 
١٩٩٠ەوە ع+راقی بەج� ھ+شت و ڕایکرد بۆ  و7تی ئوردن- شاری عەممان و دواجار+ش 
پەنای برد بۆ  و7تی ھۆ@ەندا و لە ئ+ستادا  لە  ئام+رسفۆرت دەژ+ت و بەردەوامی 
بەکارەھونەریەکانی خۆی دەدات وەک ڕاھ+نەر لەبوارەکانی نیگارک+شان و دیزایینی 
چاپکردن ھەروەھا ھە@دەست+ت بە دروستکردنی و+نەی جو7و وکت+بی ھونەری. لەماوەی 
جەنگی ن+وان ع+راق-ئ+راندا لە سا7نی (١٩٨٠-١٩٨٨) دا، ئەلفەراجی ھە@سا بە 
بەرھەمھ+نانی کۆمە@+ک ھیلکاری نیگاری نەخۆشیە دەروونیەکانی  نەخۆشخانەی 
شەمماعیە لە شاری بەغداد. ھەروەھا لە ن+و کاری ھونەری ئەم دواییانەی ھونەرمەند دا 
بوونی و+نەیەکی ڕەشی س+بەر کە تیایدا ئام+زی ب+ھیواییەکی کە@ەکەبوو زا@ە. ھونەرمەند 
ئەلفەراجی کارەھونەریەکانی خۆێ لە پ+سانگا ن+ودەو@ەتیەکاندا نماییش کردوە و لەم 
دواییانەشدا پ+شانگایەکی تاکەکەسی کردوەتەوە بە ناوی "بایۆگرافیای سەرۆک" لە 
سینتەری پیشانگای بەیروت ، لوبنان(٢٠١٤)، و "بەلەمی عەلی" لە مۆزەخانەی 
ئەست+رەی سوور لە شاری ئەنتو+رب(٢٠١٦). کارە ھونەریەکەی ھونەرمەند ھە@بژ+ردراوە 
بۆ  کۆمە@+ک پ+شانگای گەورە لەمانەش پیشانگای" ک� وتی سپەین� لە ئارادا نیە" لە 
تریۆ(TRIO) بینا@ی، لە شاری ریۆ دی جانیرۆ لە سا@�(٢٠١٥)،: " لە و+نەگرتنەوە بۆ 
ئەبستراکت" ،" ھونەری نوێ لە جیھانی عەرەبیەوە" لە مۆزەخانەی بەریتانی لەلەندەن لە 
سا@ی(٢٠١٥)، ھەروەھا لە پ+شانگای" ھونەری ئیسالمی لە ئ+ستادا". ھونەری ھاوچەرخ 
لە ڕۆژھە7تی ناوەراستدا. لە (LACMA) لە لۆس ئەنجلۆس(٢٠١٥). ھەروەھا ئەنیمەیشنی 
بەلەمەکەی عەلی(٢٠١٤)، و ڕامان+ک بۆ نیشتیمانی ئەلفەرراجی، لە الیەن مۆزاخانەی 

بەریتانیەوە بەدەستھ+ندران. 

ف@انسیس ئەالیس (لەدایک بووی سا"ی ١٩٥٩، ئەنتو2رب): لە شاری مەکسیکۆدا 
دەژ+ت و کاردەکات. پqۆژە فرە ڕووخسارەکانی ئەم ھونەرمەندە زۆرن لە ن+ویشیاندا  
چا7کیەگشتیەکان، دەمەزراندن، ڤیدیۆ، نیگارک+شان، ھ+لکاریەکان- ھەروەھا کارەکانی 
ھونەرمەند سەفەرکردنی بۆ در+ژترین ر+گەی مەزەندە بۆ کراو لەن+وان شو+نەکانی لە 
مەکسیکۆ و و7تەیەکگرتوەکانی ئەمەریکادا، تۆمارکردنی فیلمی ھەوڵ و کۆششەکانی بۆ 
چونە ن+وجەرگەی گەردەلولوکان ھەروەھا ھە@گرتنی تەنەکەیەکی کونی بۆیە بەدر+ژایی 
سنورە ک+شە لەسەرەکانی ئیسqائیل و فە@ەستین. کارە ھونەریەکانی ھونەرمەند بابەتی 
پ+شانگایەکی مۆزەخانەیی گەورە بوو وەک، چیرٶکی گفتوگۆکردن لە سا@ی ٢٠١٥-٢٠١٧ 
لە مۆزەخانەی ھونەری ھاوچەرخی تامایۆ لە شاری نیۆ مەکسیکۆ، پ+شانگای ھونەری 
ئەمەریکای التین دی بۆنیس ئاریس(MALBA)- دەزگای کۆنستانتینی، بۆنیس ئاریس، 
مۆزەخانەی ناسیۆنال دی بی�س ئارت+س دی ھابانا، شاری ھاڤانا ھەروەھا گەلەری ھونەر 
لە ئۆنتاریۆ لە شاری تۆرۆنتۆ. ھەروەھا بەدر+ژایی چەند دەیەی ڕابردووشدا ھونەرمەند 
فqانسیس ئە7یس چەندین پ+شانگای تری تاکەکەسی ھەبووە لە شو+نە گشتیەکانی 



وەک مۆزەخانەی ھونەری ھاوچەرخ، تۆکیۆ لە سا@ی ٢٠١٣، تەیت مۆد+رن، لەندەن لە 
سا@ی ٢٠١٠(کە دواتر گو+زرایەوە بۆ س+نتەری ویلس بۆ ھونەری ھاوچەرخ لە برٶکسل و 
مۆزەخانەی ھونەری مۆد+رن لو نیۆیۆرک و مۆزەخانەی  ھونەری مۆد+رن PS1  لەنیۆیۆرک)، 
مۆزەخانەی ھام+ر، لە لۆس ئەنجلۆس- ٢٠٠٧. ھەروەھا پۆرتیکوس، لە فqانکفۆرت٢٠٠٦.  
دەتواندر+ت کارە ھونەریەکانی فرانسیس ئە7یس لە ن+و ھەموو کۆمە@ە گشتیەکانی 
ھەموو شو+نەکانی جیھاندا و لەمانەش مۆزەخانەی ھونەری ھاوچەرخی سەدەی ٢١، 
کەنەزەوە، یابان، مۆزەخانەی ھونەری دی ال ڤیل دی پاریس، مۆزەخانەی ھونەری 
مۆد+رن ، مۆزەخانەی ھونەری مۆد+رن، نیۆ یۆرک،  مۆزەخانەی سۆلۆمۆن ر.گوگ+نھایم، 

نی_ی_رک، مۆزەخانەی ست+د+لجک و تەیت لەندەن.     

عەلی ئارکادی(لەدایک بووی سا"ی ١٩٨٢، شاری خانەقین):  ھەم دەرھ+نەری 
فیلم وھەمیش فۆتۆ گرافەرە و لە سا@ی ٢٠١٠ەش بەدواوە بوو بە فۆتۆگرافەر+کی بواری 
رۆژنامەوانی. کار و فۆتۆگرافە رۆژنامەوانیەکانی عەلی ئارکادی لە کۆمە@+ک ئاژانسی 
ھەوا@ی ن+ودەو@ەتیدا ب�و بوونەتەوە لەوانەش: سی ئ+ن ئ+ن، واشنتۆن پۆست و گاردیانی 
بەریتانی. ھەروەھا عەلی ئارکادی لە ن+و ئەم  دۆخە ئا@ۆز و دیاردە وحا@ەتانەی کە و7تی 
ع+راق پ+یاندا ت+پەردەب+ت ھە@ساوە بەئەنجامدانی کۆمە@یک کاری ھونەری ناوازە، 
لەوانەش؛ بە بەد+کیۆم+نتکردنی ژیانی ڕۆژانەی سەرباز+کی ع+راقی پەککەوتو، مەیدانی 
ھونەری لە شاری بەغداد کە لە ئ+ستادا الوان رابەرایەتی دەکەن ھەروەھا شەپۆلی 
خۆپ+شاندان و ناڕەزایەتیەکانی خە@ک دژ بە گەندە@یەکانی حکومەتی بەغداد لە سا@ی 
٢٠١٥ دا.  دوای ئەوەی  داعش  لە سا@ی ٢٠١٤ دا دەستی بەسەر بەش+کی بەر فراوانی 
باکوری ع+راقدا گرت، عەلی ئارکادی بەبەردەوامی لە بەرەکانی پ+شەوەی جەنگدا ر+پۆرت 
بەرھەم دەھ+نیت.  ھەروەھا عەلی ئارکادی لە ئۆپەراسیۆنانەی دوایی وەدەرنانی داعش 
لە شاری موس�دا بۆ ئەنجامدانی کارەکانی لەبەرەکانی پ+شەوەی جەنگ دەچووە ن+و ھ+زە 
ئەمنیەکانی ع+راقەوە. لە سا@ی ٢٠١٥-٢٠١٦ سەرپەرستی پqۆژەیەکی کۆمە7یەتی 
ر+کخراوی یونیس+فی کرد کە بریتی بوو لە مەشق پ+کردن و راھ+نانی کۆمە@+ک ئافرەتی 

ئ+زیدی لەسەر ھونەری فۆتۆگرافی لە ن+و چادرگەی ئاوارەکانی ع+راق. 

لوئەی فازڵ(لەدایک بووی سا"ی ١٩٨٢، بەغداد): دەرھ+نەری فیلمە و لە شاری 
بەغداد دادەنیش+ت . دوای ئەوەی لوئەی فازڵ بوو بە ئەندازیاری بیناسازی،  لە سا@ی 
٢٠٠٩ وە دەستیکرد بەکارکردن وەک بەڕ+وەبەری فیلم، و ھەر لەم کاتەوە تاکو ئ+ستا حەوت 
کورتە فیلمی بەر+وە بردووە و لەن+ویاندا کورتە فیلمی ل+وسوور (٢٠١٢)، فیلمە کە باس لە 
پەروەردەی س+کسی دەکات لە قوتابخانەکانی قۆناخی ئامادەیی کوڕانی شاری بەغداد ، 
ئەم فیلمە خە7تی ز+رینی بە دەست ھ+نا لە فیستیڤا@ی  ن+و دەو@ەتی دیو فیلم بۆ فیلمی 
ڕۆژھە7تی لە شاری جن+ف لە سا@ی ٢٠١٤. دواھەمین کاری ھونەرمەند کورتە فیلم+کە بە 
ناوی "کەتان"(٢٠١٣). کە فیلم+کە باس لە  کچ+کی گەنج دەکات کە لە شاری نەجەف، 
یەک+ک لە شارە پیرۆزەکانی موسو@مانە شیعیەکاندا، دەژ+ت، ئەم فیلمە خە7تی باشترین 
بەڕ+وەبەر و باشترین سیناریۆی کورتەفیلمی لە فیستیڤا@ی فیلمی کەنداوی سا@ی ٢٠١٤ 
ی بەدەست ھ+نا ھەروەھا خە7تی باشترین بەڕ+وەبەری لە فیستیڤا@ی ن+ودەو@ەتی 

فیلمی دوبەی سا@ی ٢٠١٤و فیستیڤا@ی  فیلمی ھەول+ری سا@ی ٢٠١٤ ی بردەوە. 



نادین حاتەم(لەدایک بووی سا"ی ١٩٨٠، بەغداد): ھونەرمەند+کی ش+وەکاری 
ع+راقی – ئوستوڕالیە و لە شاری بەرلینی پایتەختی ئە@مانیادا دادەنیش+ت و کار دەکات. 
کارە ھونەریەکانی نادین حاتەم پشت بە ھونەری فۆتۆگرافی و پەیکەرتاشی دەبەستن. 
ھونەرمەند ھەمیشە ھەلدەست+ت بە پ+کەوە کۆکردنەوەی و+نەی دیمەنە سروشتیەکان و 
ئەو شتانەی کە لە ژیانی ڕۆژانەدا بەکار دەھ+ندر+ن وەک ڕەنگدانەوەیەک بۆ زمان و 
فرەچەشن+تی شوناس و نو+نەرایەتی و نواندن. کارە ھونەریەکانی ئەم دواییانەی  بریتین 
لە؛ "س+بەرەکان"(٢٠١٦)، کە تیایاندا خاتو نادین حاتەم  بەش+واز+کی دیجیتا7نە ھە@ساوە 
بە البردنی و+نەی سەربازە ئەمریکیەکان لە ن+و و+نەی دیمەنە سروشتیەکانی ع+راقدا  کە 
لە کاتی پqۆسەی ئازادکردنی ع+راقدا لە الیەن ھ+زە سەربازیە ئەمریکیەکانەوە گیراون و لە 
ن+و ئینتەرن+تدا ب�و بوونەتەوە و ب� خاوەنن. "مەیسا و فەیسا"(٢٠١٤)، ئەمەش 
پqۆژەکار+کی ھونەری بوو و باس لە ژیانی دوو ژنی ئاوارەی سوری دەکات کە لە و7تی 
ئوردن لە نز+ک سنوری سوریادا دەژین. نادین حاتەم کارە ھونەریەکانی خۆی لە کۆمە@+ک 
پ+شانگای ن+ودەو@ەتیدا نماییش کردوە، لەم پ+شانگایانەش؛ پ+شانگای "سەرکەوتن" لە 
ئارتیفەیت لە سا@ی ٢٠١٤، شاری تر+ست، پ+شانگای "ھەند+ک س+بەری تریش چیاکان 
دەگرنە باوەش" لە گرۆس+ر واس+رسپشیر،بەرلین ھەروەھا پیشانگای "شو+نەوارەکان" لە 
فیستیڤا@ی دووسا@ەی شاری مەڕاکش لە ٢٠١٦. نادین حاتەم لە سا@ی ٢٠١٣ دا 
بەخششی لە بەشی کاروبارە کولتوریەکانی ڕاو+ژکار+تی ئەنجومەنی پیرانی بەرلین و  لە 

سا@ی ٢٠١٥شدا لە دەزگای ئیفا(دەزگای پەیوەندیەکانی دەرەوە)ی بەرلین وەرگرتووە. 

شاکر حسن ئال سعید(١٩٢٥-٢٠٠٤): نیگار ک+ش وپەیکەر تاش و نووسەر+كی ع+راقی 
بوو لە شاری بەغداد لە دایک بووە، ئەم ھونەرمەندە یەک+کە لە یەکەمین نیگارک+شەکانی 
ھونەری نو+ی ع+راقی. ھونەرمەند شاکر حەسەن بەرلەوەی وەک نیگارک+ش+ک خولی 
راھ+نان ببین+ت لە پەیمانگای ھونەرە جوانەکانی شاری بەغداد، کۆمە@ناسی خو+ندوە لە 
پەیمانگای با7ی مامۆستایانی ئەم شارە. شاکر حەسەن لە پەیمانگای ھونەرە جوانەکاندا 
لە ژ+ر دەستی دامەزر+نەری قوتابخانەی ھونەری نو+دا( ھونەرمەند جەواد سەلیم) ف+ری 
ھونەر بوو. دواجار ھونەرمەند شاکر پەسەن چوو بۆ  پاریس بۆ ئەوەی لە بواری ھونەردا 
زیاتر بخو+ن+ت لە کۆمە@+ک دامەزراوەی ئەکادیمی فەرەنسیدا و لەمانەش؛ ئەکادیمیای 
جولیان، پەیمانگای ھونەرە دیکۆڕی و زەخرەفیەکان و پەیمانگای با7ی کۆشکی 
ھونەرەجوانەکان. ھونەرمەند شاکر حەسەن لە سا@ی ١٩٥١ دا بەھاوبەشی لەگەڵ 
ھەریەک ھونەرمەندان جەواد سەلیم و جەبرە ابراھیم جەبرە کۆمە@ەی ھونەری نو+ی 
ع+راقیان دروست کرد ھەر ئەویش پەیامی فەرمی کۆمە@ەکەی نووسی و تیایدا ئاماژەی 
بەوە دابوو کە ئەوان مەبەستیانە بناغەی ھونەری نو+ی ع+راقی دابمەزر+نن.  ھونەمەند 
ئال سەعید لە سەرەتای سا7نی شەستەکانی سەدەی ڕابردوودا بەرەو سۆفیەت و 
تەجرید گەڕایەوە و دەستیکرد بەبەرھەم ھ+نانی تابلۆی گەورەی سەر دیوارەکان لەگەل 
بەکارھ+نانی پیتی عەرەبیدا. لە سا@ی ١٩٧١ دا گروپی ھونەری یەک ڕەھەندی دامەزراند، 
ئەم گروپە زیاتر جەختی لە سەر سیفەت و خەس�ەتە ش+وەییەکانی پیتی عەرەبی 
دەکردەوە  وەک ھاندەر  و ھۆکار+ک بۆ دروستکردنی کاری ھونەری ل+یان. ئەم ھونەرمەندە 

لە سا@ی٢٠٠٤ دا لە شاری بەغداد بۆ ھەمیشە ما7وایی لە دونیا و جیھانی ھونەر کرد. 

جەواد سەلیم(١٩١٩-١٩٦١):  لە شاری ئەنقەرە لە تورکیا لەدایک بووە. بەش+کی زۆر 
لە م+ژوو نووسانی ھونەر  ئەم ھونەرمەندە بە پ+شەوای ھونەری نو+ی ع+راق لە قە@ەم 



دەدەن. ئەو یەکەمین کەسبووە لە ع+راقدا کە لە سا7نی سیەکانی سەدەی رابردوودا 
ھونەرەجوانەکانی لە ئەوروپادا لە چوارچ+وەی بەخشش+کی خو+ندنی ئەوسای حکومەتی 
ع+راقیدا خو+ند ئەو لەم ماوەیەدا لە ن+وان سا7نی(١٩٣٨-١٩٣٩) لە پاریس و لە ن+وان 
سا7نی (١٩٣٩-١٩٤٠)یشدا لە ڕۆما خو+ندی، بە7م بەھۆی سەرھە@دانی جەنگ لە 
ئەوروپادا ناچاربوو بگەڕ+تەوە بۆ ع+راق و لە شاری بەغداد کۆمە@ەی ھونەرەجوانەکانی 
دامەزراند.لە سا@ی ١٩٤٦ دا گەڕایەوە بۆ ئەوروپا بۆ بەردەوامیدان بە خو+ندنەکەی لە 
پەیمانگەی س�ەید بۆ ھونەرە جوانەکان لە شاری لەندەن لە(١٩٤٦-١٩٤٩). ھەر لەگەڵ 
گەڕانەوەیدا بۆ ع+راق ھونەرمەند کەوتە بیری دانانی بناغەی ھونەری نو+ی ع+راقی و 
بqەودان بەکولتور و ڕۆشەنبیری بینین. ھونەرمەند جەواد سەلیم زۆرپەیوەست بوو بەم 
بزوتنەوە ھونەریانەی کە لە ئەوروپادا پ+یان گەییشت بوو، لە ھەمانکاتیشدا ھەو@ی 
پەرەپ+دان و زیندوکردنەوەی زەخرەفەکانی ن+و  ھونەری شارستانیەتەکانی میسۆپۆتامیا و 
ھونەری ئیسالمی دەدا. لە سا@ی ١٩٥١ بەھەماھەنگی لەگەل ھاوکار وھاوپیشەکانی 
ھەریەک لە ھونەرمەند شاکر حەسەن ئال سەعید و جەبرە ابراھیم جەبرەدا کۆمە@ەی 
ھونەری نو+ی ع+راقیان دامەزراند.  لە سا@یادی شۆڕسی ١٩٥٨ دا داوا لە ھونەرمەند 
جەواد سەلیم کرابوو کە مۆنیۆم+نتی ئازادی دروست بکات،کە تاکو ئ+ستاش بەیەک+ک لە  
ھ+ما و نیشانە ھەرە رەمزیەکانی ئەم شارە لەقە@ەم دەدر+ت. ئەم ھونەر مەندە لە سا@ی 

١٩٦١ بەیەکجاری ما@ئاوایی لە ژیان کرد. 

ساکار سل2مان(لەدایک بووی سا"ی ١٩٧٩، سل2مانیە): ھونەرمەند+کی بواری 
ھونەری نیگارک+شی و دامەزرانە و لە شاری سل+مانیدا دەژ+ت و کار دەکات. کارە 
ھونەریەکانی ئەم ھونەرمەندە زیاتر تەرکیز لەسەر سیاسەت و ئایین و بابەتەکانی ژیانی 
رۆژبەرۆژی کۆمە@گای ع+راقی دەکاتەوە و بەتایبەتیش ئافرەتان. ئەو بەزۆری تیکست و 
دروشمە کورتەکان بەکار دەھ+ن+ت کە ت+کە@یان دەکات لەگەڵ کارە ھونەریە دامەزراندنەکان 
و شتە دۆزراوەکاندا. لە کاری ھونەری دامەزراندنی ٢٠١٦ بەناوی "بخو+نەوە" ھونەرمەند 
ساکار کت+بەکان بەکاردەھ+ن+ت  بۆ گەڕان بەدوای ڕۆ@ی ئایین و فرەچەشن+تی لە 
سەردەمی دەمارگیری ئایینیدا. زۆر+ک لە کارە ھونەریەکانی دامەزراندنی خاتو ساکار  
بریتی بوونە لە پرٶژەی ھونەری لە یەك شو+نی دیاریکراودا، بۆ نموونە وەک پرۆژە 
ھونەریەکەی سەر زەویج سا@ی ٢٠١٤ لە سەر ھەردووک شاخی گو+ژە و ئەزمەڕ 
کەبەسەر شاری سل+مانیدا دەڕوانن ھەروەھا  پ+شانگای "دوو نەوە" لە حەوشی 
مۆزەخانەی ئەمنە سورەکە، کە بریتیە لە کۆنە بەندیخانەیەکی سەردەمی رژ+می سەددام 
و  خە@کی تیادا ئازارو ئەشکەنجە دەدراو دەکوژران. ھەروەھا ھونەرمەند ساکار سل+مان 
ن                                                               ا ک ە ر ا و ا ی ئ پ م ە ی ک ە ژ ۆ q ک پ + ل ە ر گ ە ە س ە ل و و د ر ی ک ر ا ک
و  کەمپی(IDP)  لە باکوری ع+راق. پ+شانگایەکی بەناوی "کۆچە بەكۆمە@ەکان" لە گەلەری 
سەردەم لە شاری سل+مانی بەھاوبەشی لەگەڵ ھونەرمەند+کی ئاوارەی سوری 
نیشتەج� لە خیوەتگای ئاوارەکانی عەربەتدا، نماییشکرا. ئەم ھونەرمەندە خاتونە لە 
سا@� ٢٠١٥ دا لەگەل کۆمە@+ک ژنەئ+زیدیدا، کە ئاوەرەی ن+و ع+راق بوون ، کاری کردوە لە 

چوار چیوەی پqۆژەیەکی ھونەری سەر شەقامدا.  




