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אום אל  פלסטינית בעיר-לאמנות עכשווית ערבית גלריה היא הגלריה לאמנות אום אל פחם

 .פחם

שאף  סעיד אבו שקרה ביוזמתו של אחד מבני היישוב, האמן 1996 הגלריה הוקמה בשנת

משמש בה כמנהל וכאוצר ראשי. מטרת הקמתה הייתה להביא אמנות עכשווית ואיכותית לאום 

אל פחם ולתושביה, להציג אמנות ערבית ופלסטינית מקורית ולשמר ולפתח את התרבות 

זר הערבי במדינת ישראל הפכה הגלריה למקום בהיעדר גלריות נוספות לכל המג]1[.הפלסטינית

מפגש חשוב בין אמנים ממגזרים שונים, אזרחים מהשורה וכן בין אמנים מקומיים לאמנים 

 . מחו"ל

 

עאסם אבו  המניע עבור אבו שקרה להקים את הגלריה היה מותו של בן דודו האמן

נערכה תערוכת יחיד גדולה של היצירות שהותיר  1994-. ב29ממחלת הסרטן, בגיל  שקרה

בתל אביב. אבו שקרה בראיון תיאר כיצד "בערב הפתיחה הגיעו  בינשטייןביתן הלנה רואחריו, ב

לביתן ארבעה אוטובוסים מאום אל פחם, אבל זה לא שימח אותי. הרגשתי שהתערוכה הזאת 

הייתה צריכה להתקיים באום אל פחם, ולא בתל אביב. האוצרים היהודים באים ולוקחים איזה 

ם אפילו לקחת אחריות על החיים שלנו. לא מסוגלים אמנים שנראים להם, ואנחנו לא מסוגלי

 ."לטפל בתרבות שלנו. מין אימפוטנציה תרבותית. לא יכולתי לשאת את המצב הזה

לא יכלה לתחזק את העבודות שהותיר אחריו כראוי או שהציעו  ככל הנראה משפחתו של עאסם

להם סכומים גבוהים בתמורה ולכן הם התחילו למכור אותן. תחילה למשפחה היו עשרות עבודות 

ועכשיו נשארו כמה בודדות. סעיד אבו שקרה מעיד שאחת ממטרות הגלריה הייתה להקים קרן 

 .ם שבו הן צריכות להיותובאמצעותה להחזיר את העבודות של עסאם למקו

לדברי אבו שקרה, עד שהגלריה הוקמה, האמן הפלסטיני היה כמו כלי שמחכה ליהודי שיזמין 

פחם פועלת -הגלריה לאמנות אום אלי. אותו להציג. עם הקמת הגלריה הוקם בית לאמן הפלסטינ

א פועלת במסגרת עמותת "אל סבאר" וחברים בה אנשי רוח ותרבות מכל אזור ואדי עארה. הי
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 .ללא מטרות רווח ומתוקצבת באופן שוטף ממשרד החינוך, תרומות מתושבי המקום ועוד

הפעילות השוטפת בגלריה )תערוכות אמנות עכשווית, מפגשים ושיח גלריה, סימפוזיונים, 

סדנאות יצירה וימי עיון(, מושכים קהל רב והופכים את הגלריה למקום מרכזי בחיי התרבות 

כמו כן, הגלריה מפעילה מערך חינוכי ויוזמות משלבות קהילה, ומקיימת  .אומיתהמקומית והבינל

כנסים שמטרתם קידום נושאים תרבותיים וניהול דיאלוג רחב על הנרטיב והאמנות הפלסטינית 

מאז הקמתה רשמה הגלריה לזכותה שורה ארוכה של הישגים, בהם עשרות  .העכשווית

נים מהארץ ומחוצה לה, שמשכו למקום מבקרים מכל תערוכות )כארבע בשנה בממוצע( של אמ

העולם. הישג חשוב במיוחד הוא מספרם הרב של התלמידים הנוטלים חלק ב"יום האמנות", 

הכולל ביקור בגלריה, בסדנאות היצירה ובחוגי האמנות. במהלך פעילויות הגלריה ביקרו בה 

 ."אלפי תלמידים מכל בתי הספר באזור ואדי עארה ו"המשולש


