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 وكالة "عقارات الغوار", أسسها الفنانان حمود غنام ودیفید خبروني..
 الوكالة عبارة عن عمل فني یعتمد على المساحة .

  تم إنشاء جالیري الحانوت الواقع في جنوب تل أبیب ، له نافذتین تطالن على الشارع, في النافذة الیساریة یوجد ملصق یعلن عن شقة
 فاخرة تطل على الشاطئ في میناء یافا القدیم بسعر 12 ملیون شیكل ، هذه الشقة عبارة عن شقة حقیقیة متاحة للشراء في سوق العقارات

 المحلي. وفي نافذة المتجر الیمینیة ، تم وضع اعالنات "تم البیع" على عدد من المنشورات الخاصة بالعقارات في تل أبیب-یافا.
  في هذا السیاق ، یثیر مصطلح "تم البیع" أسئلة حول الظروف التي أدت إلى البیع .. على سبیل المثال : بیع عقار ناتج عن ضرورة أو

  وصیة.
 یردد المعرض موضوعات تاریخیة ومعاصرة: بعض العقارات التي "تم بیعها" هي في الواقع صور أرشیفیة من یافا جمعها غنام،

 وبعض الصور التقطتها عدسة خبروني تعكس مساحات حالیة وُخلقت لجذب انتباه المشترین المحتملین.
 

 اللغة التي اختارها  الفنانان لتمثیل وكالة العقاریة هي اللغة العربیة ، وهي خطوة تؤكد على الخطاب حول الهویة المحلیة وتشیر إلى
 ظاهرة Gentrification "التحسین المدني" الیهودي في یافا، والتي أصبحت ممكنة بسبب ظاهرة العقاریة في المدینة.

 هذه القضیة موجودة في سیاق أوسع یسمى عقارات الغوار، والذي یشیر إلى أكبر حقل نفط في العالم یحمل نفس االسم ، ویقع في شرق
 المملكة العربیة السعودیة. من خالل اختیار هذا االسم ، یؤكد الفنانان على العالقة العالمیة المعقدة بین االتفاقیات السیاسیة والحسابات

 االقتصادیة وقیمة األرض.
 

 حمودي  غنام 1986 یعیش ویعمل في حیفا. یعمل مع تاریخ الفن، التصمیم، الرسم والتصویر الفوتوغرافي. وهو حالًیا في برنامج
 الماجستیر في فنون بتسلئیل. قدم غنام العدید من المعارض من بینها معارض في  بیت الكرمة حیفا ، متحف مدینة حیفا ، معهد فان لیر،
 متحف الفن اإلسالمي في القدس ، متحف بیتاح تكفا للفنون ، وحضر مهرجان مانوفیم للفنون، وشارك في اسبوع تصمیم القدس 2019.

 
 دیفید خبروني 1985 یعیش ویعمل في تل أبیب ،  تخرج من قسم التصویر في بتسلئیل ، ُعرضت أعماله في إسرائیل وفي الخارج ، بما
 في ذلك في كونستر فن نورنبیرغ ، معرض منزل یافا المعماري ، بیت هانسن ، المتحف المفتوح "تل حاي" والمزید. تم نشر أعماله في

 الوسائط الرقمیة والمطبوعة.
 


