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ي ا اإلخفاء الق طلب ُمراسلة: اليوم العـال لضحا

اري  الــــ غ، لحـــدث تـــذ التعـــاون مــــع شـــوارزن خطــــط التحـــالف المنـــاهض لإلخفـــاء،  صـــادف اليـــوم30ُ ُ  من آب أغســـطس، والـــذي 
ي. ا اإلخفاء الق العال لضحا

ل شـــــ ــــة مصــــممة  ل جدار ــــاء ذكــــرى عــــودتهم ع شــــ اإلضــــافة ا العائــــدين إلح ــهم،  ، أقــــار حث عن صــــورا ألشــــخاص مخفــــي ن

اإلضـــافة ا المنـــاطق المتـــأثرة ا،  عـــة ع نطـــاق واســـع. فمن وجهـــة نظـــر العمـــوـم، إن مجموعـــات الضـــحا
ّ

ـــة موز ار ة إخ جمـــا و

ة للمخفـي َ الشخصـ
ط الضــوء ع تعـدد السـِ سـل ـة. ولـذلك تهـدف الحملـة ا  ال قـة الم ط ي، يتم النظر إليهم  اإلخفاء الق

ــهم. ا وأقارـ ق

حدود الــ ة  م أن ترسلوا لنا صورا ضمن األطر التال سأـل : 2021 من آب أغسطس 21لذا، 

اب ســان، ناشــطون، الجئـون، مالحقـون ألسـ ي: مدافعون عن حقـوق اإل عادا مختلفة من اإلخفاء الق مثلون أ ا  المخفيون (ضحا
اء)، أشخاص عائدون. ساء وأطفال)، أقارب: أشقاء (أخوة)، أصدقاء، أهل (أ م،  ة، أشخاص من مجتمع م ة أو إث دي

اعــة مشــّمعة، ع الخشــب...). ل غــراف (ط ل المثــال،  شــ م. ع ســ ل تصــم ع أو  شــ ل مطبــ شــ ــان إرســال الصــور  اإلمـ

ي.  ة لإلخفاء الق عاد العالم طة لتعكس األ ل خ ة  الجدارة ع ش تم وضع الصور الشخص س

م: الـ سل 2021 من آب أغسطس 21الموعد النها لل

ة:  الصَيغ التال jpeg, f, png, pdfالرجاء إرسال الملفات 

ل من الصورة  كون الجزء الط جب أن  px 1200الجودة: 

ان ذلك ممكنا جبـ أال تكون الصور مقصوصة،ـ إن 

 : ة  برل م الجدار ة تصم  آب أغسطس27 آب أغسطس – 24ف

ن   غ وآخــ ة ع الئحــة المراســالت للتحــالف المنــاهض لإلخفــاء وشــوارزن ون ــــع الرسائلـ االل تم افتتاح الجدارة وتوز 30الـس

.من آب أغسطس

ان )10178، 39: شارع روزنثاـلالم هوف - نيوروتاي اري وصالة هين  برل (معرض ليون ف

اء المتعاونون:  غال التحالف المناهض لإلخفاء وشوارزن

ة:  م الجدار مجموعة أورانجوتانجوتصم



ة الحدث:  هخلف ـة. التوّجــ ــة إعالم حملــة فن ة  سـان مــة اإل ــاء ذكـرى هــذە الج تم إح ي، ســ ا اإلخفــاء الق  اليوم العـال لضـحا

قدم معلومـــات واســـعة عن اإلخفـــاء اها. إضـــافة ا ذلـــك، الحـــدث ســـ ع ضـــحـا مـــة وتنـــ عـــد العـــال للج كون صـــوب ال اإلعال ســـ
ي. الق

اري ( عــد ليــون فــ ال حــدود. وُ اري – إعــادة إنتــاجهم  قام ضــمن أعمــال معــرض ليــون فــ
ُ
ــة ســت ــا2013 –ــ 1920الفعال ) من رواد أم

كتاتوري  األرجنـــت ( م الـــد ـــل اخت خالل الح ـــة  الفن التصـــّوري. ابنـــه آر ن –ـــ 1976الالت قـــود1983  )، ذلـــك جعـــل الفنـــان ل

رن مثل "أ عة للمت التعاون مع منظمات تا اته،  ي خالل ح مايوحملة ضد اإلخفاء الق قصر Madres de Plaza" (  مهات

de Mayo) ــــاـ مــــاس ظهر المعــــرض مطبوعــــات من سلســــلة أعمــــال الفنــــان نون ُ ــ ــــات خاصــــة1995). وســ ظهــــر الملصــــقات تغط
ُ
). وت

اجينــــا  ــــة  ي ــــدة األرجن (12للج  Pagina 12ته الهيئــــة
ّ
حمــــل االســــم نفســــه والــــ ح ــــر الــــذي  ت مقتطفــــاتـ من التق ) الــــ 

 . ة  األرجنت كتاتورة العسك فذت خالل الد
ُ
سان ن ات لحقوق اال ق انتها

ّ
، والذي وث ة للمخفي الوطن

ــامج: نــ ــال ــ ة مــــا ب الــ ــــاء ذكــــرى27 من آب أغســــطس والـــــ24 خالل الفــــ ــــة إلح ــــة الجماع شــــاء الجدار تم إ  من آب أغســــطس، ســــ

تحدث الوســطاء  موقــع الحــدث ــة، ســ ــه الفنــانون ع الجدار عمــل عل مــة. و الــوقت الــذي  ا هــذە الج ا وضــحا المخفــي ق

ة). الفكــرةـ من ذلــك هـو الطلب من المشــارك أن ــة، والفارســ ــة، الع ل ة، اإلن ان ــة، االســ اللغات األلمان ع ( مع المارـة عن الموض

مها كجــزء عــا وتقــد فهــاـ جم تم تول ــة. ســ ة مــأخوذة بواســطة هــواتفهم الذك ماتهم من خالل رســائل مصــّورة أو صــوت علقــوا ع تقــد

ــــــــا ع أســــــــاس سلســــــــلة أعمــــــــال كون مب ــــــــة ســــــــ م الجدار ــــــــة تصــــــــم ال حــــــــدود. خلف اري – إعــــــــادة إنتــــــــاجهم  من معــــــــرض ليــــــــون فــــــــ

" هيليوغرافيا المدينة" متاهات  تصف  ال  والسلسـلة،  الزرقاء.  المخططات  أسلوب  اعتها  ط تمـ  وس اري،  ف ليون  للفنان 

ت ( اس داد. Letrasetالخانقة المكّونة من رموز لي سان  رحمة االس ّ وسقوط اإل مز لنظر الفنان لفقدان األمل الج )، س

ــ ــ ة كـ أو مســــاهمات نصــــ ــافة ملــــف صــــو و ضــ رها و تم تصــــ ــــة، ســــ ــاء من الجدار  لسلـســــلةElectronicartesوعقب االنتهــ
ً
ة ــ ســ ) 

تم وضع رمـز  .  الوقت ذاته، س كة المشارك تم إرسالها ع ش االسم ذاته) و اري  ســتطيعQRأعمال ليون ف ـة     ع الجدار

ة ع جواله.ـ الفكرـة من  ون اري، الـذي أرسـلElectronicartesأي شخص مسحه وتصله الرسالة االل عـة من الفنــان ليـون فـ  نا
ة. اس ة حول أحداث س شارك آراء نقد و ل د االل ة ع ال ون ة ال ع من ملصقات فن هذا الن

 


