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 1. רחמה חמזה, מסבחה #1

 מדיה מעורבת, 2018, מידות משתנות
  

 2. סומא קעדאן, ללא כותרת
  2018, בצק אפוקסי, מידות משתנות

 
  3. סומא קעדאן, קוצים קדושים

80x190x24cm ,מדיה מעורבת 
 

 4. דועאא בדראן, עקרה
95x70cm ,2018 ,חימר קל 

  
 5. סומא קעדאן, לימבו

130x240cm ,2018 ,עץ   
 

 6. רחמה חמזה, מסבחה #2
  מדיה מעורבת ,2018, מידות משתנות

 
  7. סומא קעדאן, עוגיות החג

 מדיה מעורבת, 2018, מידות משתנות
 

  8. דועאא בדראן, חבל הטבור
 צמר פלדה, 2018, מידות משתנות

 
 9. רחמה חמזה, אישה עורב

 מדיה מעורבת, 2018, מידות משתנות
 

 10. דועאא בדראן, מעגל קסמים
100x60x60cm ,2018 ,אסמבלאז׳  
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התיכון. המזרח באזור אחד באל האמונה טרום הדתית והאמונה החברה בחיי מרכזי תפקיד היה                לאלה

בתפקידים החזיקו רק לא ואיזיס, דמטר סח׳מת, אישתר, ענת, עשתורת, אשרה, איננה, כמו               אלות

ובכל ״גברי״. לסימון שייכים היום אשר ומאפיינים תכונות בעלות היו אלא האלים, למקביליהן               השווים

אמביציה, להן: משויכות היו אשר הסגולות מבין ויחודיות. נעלות נשיות תכונות על שמרו האלות                זאת,

הייתה איננה ואמהות. פריון יצירה, : כמו בתכונות מלווים היו אשר ותבונה, ניצחון, פיזי, כוח                 אינטלקט,

עם רבות בתרבויות מקושרת הייתה אשרה ומלחמה. פריון חושניות, הולדה, האהבה, אלת בזמן               בו

ידועה הייתה אשר והצייד המלחמה אלת ענת, ובריאה). פיזי (כוח עצים סביב היה ופולחנה                לביאות

איזיס האלה אנושיים״. גיבורים ״מינקת כונתה לעיתים - גבר״ מעול ״חופשיה ונתפסה אכזרית               כאלה

העליונה לאלה אותה הפכו אשר כישוף יכולות ובעלת ורעייה אם הייתה והטבע הרפואה, אלת                המצרית,

אשר התרבויות מגוון סביב עבודתן את מנסחות קעדאן, חמזה בדראן הקדום. המצרי בפנתיאון               ביותר

למיניות הקשורים פולחניים ומנהגים אגדתיים בנרטיבים נוגעות האמניות בהן, צמחה הנשית             האלוהות

 אלוהית.

 

לאישה בנוגע ההיקף רחבת בהתלכדות המשך ומציעה ועכשוויים, קדומים רעיונות קושרת זו              תערוכה

לפיכך, נשגבת. אלוהית סמליות התקת באמצעות למבחן עומדים ובריאה כוח של מגדרי תפקיד               בחברה.

חמזה, רחמה של עבודתה בלב הבוטניים בהקשרים המגולם ומיניות, דתיים מוטיביים בין השילוב               דרך

של בעבודותיה שנכרך הטבע, ודרך בדראן דועאא של בעבודותיה הבית ומשמעות הגוף איברי               משמעות

אמונות שילוב נבחנים. וביתיות אמהות מיתוס, דת, אמונה, מעשה, בין מורכבים קשרים קעדאן;               סומא

האישה מעמד על להרהר כזרז פועלת אשר נשית״ ״אלוהות של מחדש וייצוג פירוש קדומים,                וטקסים

 בימינו בנוגע לתפקידים חברתיים-דתיים וכוחן הסמלי והממשי.

 

בעבודתה. כציר פועלים שלה החיים וניסיון הסביבה בשגרה, האישה מעמד על שואלת בדראן               דועאא

היחסים מהן כמו שאלות מעלות עבודותיה הביתית. ולסביבה לנשים נמנע בלתי באופן קשורות               יצירותיה

אישה בין הקשר איך דתיים? וטקסים למנהגים חודרים עתיקים מיתוסים איך עיוורת? ואמונה דת                בין

עם להתמודד כדי ילדים? להוליד דבר של ובסופו לברוא הצורך את חשות נשים למה התהווה?                 ותולדה



 

רדי-מייד של השילוב דרך אמהות, על שאלות המהדהדים פסלים שלושה מציעה בדראן אלו,               סוגיות

  וחומרים שונים. צמר פלדה הממחיש חבל טבור, ושולחן עגול מעץ עליו שעועית עין שחורה בודדת

 

 

לגבי שאלות להעלות משתמשת בדראן אשר ומשלים כאותות מתפקדים ממתכת, מזלג ידי על               מבותקת

  פריון. אסוציאציות אלו מודגשות בפסל של דמות נשית מעוותת.

 

רפרודוקציה עכשווית. מוסלמית ומסורת פרה-אסלאמיים סמלים משקפות חמזה רחמה של            עבודותיה

בצורת חוליות ותשע מתשעים עשויה מסורתיים, חרוזים במקום אשר תפילה) (שרשרת מסבחה              של

מחמישים עשויה גדול, מידה בקנה נוספת, מסבחה הקיר. על תלויה ביניהם, צחור שושן ופרח                שדיים,

ומיניים, דתיים סמלים שילוב ידי על הגלריה. רצפת על מונחת נשיים, מין איברי המאזכרים                חלקים

לזכירת כאמצעי המשמשת תפילה שרשרת היא מסבחה בדת. הקיים הטאבו על להרהר מוזמן               הצופה

אובייקט מאשר דתי כחפץ הפרקטי שימושה את לצופה מזכירה המסבחה (זיכר). אללה של               שמותיו

מוצב קרוניס, של היווני המיתוס בהשפעת נעשה אשר עורב-אישה, של פסל כן כמו עצמו. בפני                 הקדוש

ונקמה, ביצר הטעון סיפורית מעשייה המסמן פסל של השילוב (ריחל). הקוראן לקריאת מעמד               על

מאפשר והנרטיב האובייקט בין השילוב חדשה. משמעות מייצר הקוראן מעמד של מייד ברדי               והשימוש

 למוטיבים המנוגדים להתגבש ולהשלים זה את זו.

 

מהחלב חלק ישו, את הניקה מרים בעוד לאגדה, שמו את שחייב צמח הוא מרי של הקוץ או מצוי                    גדילן

הרפרנס לצד צורתו. את את קיבל הצמח וכך הצמח אל חלחל החלב ידה, על שהיה הפרח על                   נשפך

הניגודים וטוהר. מיניות ואמהות, קדושה נפשי, חוסן של תכונות עם משויך זה צמח מרי                לבתולה

מתפוגגים הדתיים ההקשרים מרי, של בקוץ מרושתת ודלת מזרן בפנינו המציגה קעדאן, בידי               ממומשים

והדלת המזרן דתית. במשמעות נטענים הביתיים החפצים הזמן ובאותו ביתיים, חפצים עם              במפגשם

עוגיות חופן מציגה קעדאן בנוסף, קוצני. מגע של נוחות אי דרך לא אם מושגת, לא אינטימיות                  מגלמים

בטקסי אישתאר לאלה מוגשות היו אשר משולש בצורת עוגיות של איזכור זהו אורובורוס, צמת                בצורת

הפולחנית הסביבה מן וסמלים הביתית הסביבה משפחתי, במתכון שימוש ידי על הקדום. במזרח               פוריות

 מתמזגים בעבודתה של קעדאן.

 



 

טבעיים. על כוחות תעיר אשר מחאג'נה קאסם יארא מאת מחשבה מעורר מיצג התערוכה, פתיחת                בערב

פעולה של ותוספת מחדש מאורגנים אשר עתיקים לחשים למידת תוך נעשה לאלים״ ״מנה               המייצג

מנחה מנת מבשלות בנות קבוצת המייצג במהלך עכשווי. קורבן טקס יוצרת מחאג'נה מדומיינת,               טקסית

  לאלת הפריון,  בתחנונים לפוריות והבטחת המשך השושלת, מדקלמות בקול רם, תפילה ובאותו הזמן

 

נשמע ברקע למנחה. הבישול סיר לתוך ומכונסים המפוזרים ועלי, במכתש ועלים מלח גורסות               כותשות

הקיר על מצויר עתיק לחש של קמע מין. יחסי קיום לפני הנאמרת עתיקה תפילה של ודקלום המהום                   קול

 במהלך הטקס, חותם שההילה שלו משתהה באופן סימבולי בסביבת הגלריה במשך התערוכה.

 

ופיסיים אינטלקטואליים מאפיינים המכילה הנשית, האלוהות של שכבתי רב ייצוג מציעה ״נדר״              התערוכה

ומושגית רעיונית זיקה מגבשת האישות, רעיון של המונוליטי המבנה על התיגר קריאת נשית. עוצמה                של

המבקש חזותי, פיסולי ארכיון מציעות וקעדאן חמזה בדראן, במגדר. עכשוויות ותפיסות קדומות אלות               בין

משמעות מקבלים וביתיים דתיים אובייקטים היטב. ומושרשרת קדומה דעה מחדש לשקול             מאיתנו

ואסוציאציה. מיקום כותרת, חומריות, חדשה, במהות ניחנים ושימושיות, ממטרה מרוקנת            חדשה,

הביתית, והזירה פולחן נשית, סמכות לגבי מסר העברת מאפשרת האובייקטים של החדשה              המשמעות

וזכר. נקבה והרס, בריאה ניגודים: בתוכם מכילים היקף, רחבי נעשים האובייקטים טבעי. והאל               הטבעי

  האלה מייצגת בדרך זאת את הפתרון, ומוציאה לאור חזון אוניברסלי חדש.

 

 ליביה טליאקוצו, ינואר 2019
 

  ואל תשכחוני לעולם. זכרו!
 אל תשכחו אותי.

 כי אני הראשונה ואני האחרונה.
 אני הגבירה ואני העלובה,

 הקדושה והקדשה,
 אשת החיק והבתולה,

 האם ובתה,
 אני רחם היולדת,

 אני העקרה,
 ובניי רבים הם.

 נשף כלולותיי מפואר,
 ובעל מעולם לא לקחתי לי.

 אני מזור ונחמה לצירי הלידה.
 אני הכלה ואני גם החתן.

 אני נולדתי לזה החתן.
 אני האם ואני אבי,



 

 ואני גם אחות בעלי,
 והוא גם בני,

              [...] 
  ״הרעם, תבונה מושלמת״. חלק ספריית נא׳ג חמדי, אוסף קודקסים עתיקים שהתגלו במצרים העליונה ב-1945.

 
 
 
 

 דועאא בדראן - (נ.1993, כאבול) חיה ויוצרת בחיפה. אמנית רב-תחומית העוסקת בפיסול ורישום. הציגה תערוכת
 יחיד בספריית יונס וסוראיה נזריאן – אוניברסיטת חיפה. בעבודותיה משלבת פיסול מסורתי בגבס, מתכת, עץ
 וחימר לצד שימוש ברדי מייד. בנוסף, בדראן יוצרת רישום פיגורטיבי מונוכרומטי בה לרוב מופיע גוף מעוות של

 אישה. דת, מיתולוגיה וחברה הם המשולש הקדוש של בדראן. גלגול הסיפורים והשאלות בין שלושת צלעות
 המשולש הם המניעים ליצירת עבודות האמנות שלה.

 
 רחמה חמזה - (נ.1995, ביר אל-מכסור) חיה ויוצרת בביר אל מכסור. אמנית רב-תחומית העוסקת בציור שמן על
 בד ובפיסול. עבודות הציור המאוחרות שלה נובעות מחקירה פנים ציורית בה היא מפרקת ומרכיבה מחדש צורות

 אורגניות שנמצאות בטבע, לרוב אותם צורות יהיו בעלות אסוציאציות של אברי מין נשיים. בנוסף, חמזה יוצרת
 עבודות פיסול, הקשורות בחפצי פולחן ומיוחסות לטקסים דתיים. תחת ידיה חפצים אלו עוברים מניפולציה צורנית

 ומושגית ונטענים במשמעות חדשה.
 

 יארא קאסם מחאג'נה - (נ.1993, אום אל-פאחם) חיה ויוצרת בחיפה. אמנית רב-תחומית העוסקת בוידאו, צילום,
 רישום מיצג ומיצב. זוכת פרס קרן התרבות אמריקה-ישראל לשנת 2017 וזוכת פרס אמן צעיר מוזיאון הכט לשנת
 2015. הציגה בתערוכות רבות בארץ ביניהן ״מן הכפר באת ואל הכפר תשוב״ מוזיאון ינקו דאדא, עין הוד, 2017
 ועוד. בשנים האחרונות העמיקה את עיסוקה באמנות המיצג, וזכתה בפרס על עבודתה: ״קתיבן מהילא״ בתרגום:

 ״עד שההרים יהפכו לחול״.
 

ארט וידאו בפיסול, העוסקת רב-תחומית, אמנית בחיפה. ויוצרת חיה אל-גרבייה) באקה (נ.1993, - קעדאן                סומא
אמן לשהות התכנית בוגרת ,2017 לשנת אמריקה-ישראל התרבות קרן פרס זוכת קעדאן אקספרסיבי.               וציור
ליצור הרעיון על מתבססות עבודותיה ובעולם. בארץ בתערוכות הציגה מצרים. בקהיר, Nomad Curator             
האמנותי הזרם עם מתכתבת קעדאן קשורים. אינם שלכאורה וחומרים מנושאים חדשות ומשמעויות              הקשרים
המהדהדת אמנותית עשייה דרך הקדום. המזרח תרבויות של האדרה על המבוסס ״פרימיטיביזם״              פילוסופי:

 אמונה ומסורת קעדאן שואפת לייצר מציאות שאינה מצייתת לסדר חברתי קיים.
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