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מתקיימת  ערבית-פלסטינית  יצירה  של  תוססת  סצנה 
בשוליים הגיאוגרפיים והתרבותיים של החברה הישראלית 
ומפיקה שלל אירועי תרבות מאתגרים, בד בבד עם מאבקה 

לשוויון בהקצאת משאבים ולתשומת לב תקשורתית.

היצירה  של  המשמעויות  את  נבחן  זה  בכנס 
בנוף  המתמשכת  הדרתה  לנוכח  הערבית-פלסטינית 
הקשורות  בסוגיות  נדון  בישראל.  התרבותית  העשייה 
ולזיקות  חשיפתה  לאופני  לייחודיותה,  היצירה,  למלאכת 
מעמדה  לתפקידה,  זרקור  נפנה  וממסד.  יוצרים  קהל,  בין 
האמנותית  היצירה  של  והמעשיים  הסמליים  והקשריה 
שוויון,  הכרה,  כגון  תרבותיות-פוליטיות,  לסוגיות  ביחס 

שוליות, אחרות וזהות.

מושבי הכנס יתקיימו בשפה הערבית ובתרגום סימולטאני 
לעברית.  בין מושבי הכנס יישזרו מופעי  אמנות, מוסיקה 

ותיאטרון, ובכללם הצגות חדשות.

ــوم يف  ــش الي ــاة، يعي ــّج بالحي ــطيني يع ــر�ٌّ فلس ــيٌّ ع ــهٌد إبداع مش

ــّث أعــ�الً  ــه يب الهامــش الجغــرايف والثقــايف للمجتمــع اإلرسائيــيل لكن

ــىل  ــول ع ــه للحص ــع نضال ــواٍز م ــزة بت ــددًة ومحّف ــًة متع ــًة ثقافي فني

مساواة يف توزيع املوارد وعىل لفت االنتباه واالهت�م اإلعالمي. 

ــه  ــداع ومعاني ــه هــذا اإلب ــذي يســلّط الضــوء عــىل كن هــذا املؤ°ــر ال

إزاء إقصــاءه املســتمر مــن أفــق النشــاط الثقــايف يف إرسائيــل ســيعالج 

ــق  ــا، بطرائ ــا وتفرّده ــة، بتميّزه ــة اإلبداعي ــة بالعملي ــع مرتبط مواضي

والجمهــور  املبــدع  بــ¹  القاºــة  وبالصــالت  وعرضهــا  ظهورهــا 

واملؤسســة. كــ� ســيتم الرتكيــز عــىل وظائــف النشــاط اإلبداعــي، عــىل 

الثقافــة  مضــ�ر  يف  والفعليــة  الرمزيــة  ســياقاته  وعــىل  مكانتــه 

والسياسة كسياقات االعرتاف، املساواة، الهامشية، الغÀية والهوية. 

ــة  ــة العربي ــة للغ ــة فوري ــع ترجم ــة م ــة العربي ــدار الجلســات باللغ ت

وتتخللها عروٌض فنية وموسيقية ومرسحية جديدة. 
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