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A pitcher made from local soils, stacked and fired to hold what’s 
worth, the harvest, the vital belongings passed on. The gaping 
aperture of a crack--looking out from within, looking in from 
without--renders the vessel an empty promise. Contractually still 
storage, the vessel holds no longer. Its bottom plummeted, and 
now, without ground beneath feet, it hugs our savings to death, 
flummoxed by a catastrophic contract written by and for our bodies.

A crucial meeting at a bank, negotiating the foreclosure of a family 
home in Larnaka, Cyprus in 2019 is at the center of The Broken Pitcher, 
a project by Natascha Sadr Haghighian, Marina Christodoulidou and 
Peter Eramian. The foreclosure is one of many on the island and part 
of the austerity measures that were agreed between Cyprus and the 
Troika (European Commission, European Central Bank and International 
Monetary Fund) in a Memorandum of Understanding (MoU) after the 2012-
2013 Cypriot financial crisis.

The Broken Pitcher looks at the banking system and the potentials 
for changing the script of interacting with it. The project consists of a 
one to one scale model of the bank room, that functions both as an 
exhibition space as well as a set which features in a 70 min film that 
reconstructs the scene. Inspired by Abbas Kiarostami’s film First Case - 
Second Case (1979, Iran), the reenactment of the bank meeting is then 
shown to people from various backgrounds who are asked to respond 
to the question: “In your opinion what should the bank employees do?”. 
The filmed responses encompass perspectives of people from different 
interest groups in Cyprus and beyond, including housing rights activists in 
Barcelona, Berlin and Beirut, persons who are similarly affected by these 
policies, public figures, lawyers, economists and artists.

One of the project’s main interests is collaboration as a practice of 
collectivity. Starting in 2020 gatherings and workshops were at the core 
of its making, in order to find structures and formats of working together, 
scripting and researching the context of foreclosures in relation to debt, 
austerity, financialization and coloniality and to counter the isolation 
and desperation they produce. The meeting at the bank and its space 
was drafted after memory protocols of the affected family and their 
lawyer. Starting from a workshop at the independent artist-led space 
Thkio Ppalies in Nicosia, the bank room set and its parts were conceived 
together with artists who each took on a separate aspect of the set. The 
items in the room depart from a functional replica and become artworks 
in their own right, bearing witness to the meeting and offering portals to 
imagining an otherwise.

The accounts of the affected family were unpacked and reconstructed 
in workshops with actors who re-enacted the dialogue in a filmed 
improvisation. The selection of respondents to the scene traces personal 
connections, friendships and expertise shared in and over various 
communities. Several screenings on public squares in Cyprus and a first 
presentation at Thkio Ppalies in May 2022, concluded in often extended 
discussions in local neighborhood communities. Personal testimonies, 
bonding over shared experiences and ideas for planning and organizing 
in response to the micro-and macro effects of debt were shared and 
helped to connect and learn from each other. For the Beirut iteration, the 
set and its artworks were reproduced locally in close collaboration with 
Beirut Art Center and their own networks of collaborators.
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مرتجم للعربية واالنجلزيية

زب ليك يحمل ما يليق به الحمل، الحصاد، 
ُ

ابريق مصنوع من صلصال محيل، ُجمع وخ
واملورثات الحيوية من جيل لجيل. ذاك الرشخ املهول، يطل من داخله اىل الخارج، ومن 

ا. ال يزال الوعاء وعاًء، فميا اتفق فيه، لكنه مل 
ً

الخارج إىل العدم، ليصبح الوعاء وعًدا فارغ
يعد قادًرا عىل أن يعي. انهار قعر الوعاء كاألرض اليت انهارت من تحت أقدامنا، ومعها كل 

تب عليها. 
ُ

مدخراتنا إىل املوت، إذ هّب بها عقد كاريث كتبته أجسادنا وك

مت التفاوض، يف اجمتاع حامس يف أحد البنوك، عىل الحجز عىل مزنل عائيل يف الرنكا، قربص يف عام 
٢٠١٩. يصّب هذا اإلجمتاع يف صلب مرشوع  “اإلبريق املكسور” لناتاشا صدر حقيقيان، ومارينا 

كريستودوليدو وبيرت إراميان، إذ يُعد الحجز عىل املنازل واحًدا من عديد اإلجراءات وتدابري التقشف 
وإدارة األزمات اليت مت االتفاق عليها بني قربص والرتويكا )املفوضية األوروبية، والبنك املركزي 

األوروبي، وصندوق النقد الدويل( يف مذكرة تفاهم بعد األزمة املالية القربصية يف ٢٠١٢-٢٠١٣.

يستقرئ مرشوع “اإلبريق املكسور” النظام املرصيف وإمكانيات تغيري سيناريوهات التعامل معه، 
إذ يتكون من منوذج بالحجم الحقيقي لغرفة البنك، يخدم كفضاء لعرض أعمال فنّية، وكمرسح تدور 

فيه أحداث فيلم من ٧٠ دقيقة ُيعاد فيه رسد أحداث ومجريات القّصة. مت -بشكل مستوحى من 
فيلم عباس كياروستامي املعنون First Case - Second Case ) ١٩٧٩، إيران(-  إعادة متثيل اجمتاع 

لب من أشخاص من خلفيات مختلفة الرد عىل السؤال التايل: “ما الذي يجب أن 
ُ
البنك املذكور، وط

يفعله موظف البنك يف مثل هذه الحالة برأيكم؟ “. تمشل الردود املصورة وجهات نظر أشخاص 
ميثلون مصالح مختلفة يف قربص وخارجها، مبا يف ذلك نشطاء حقوق اإلسكان يف برشلونة وبرلني 
وبريوت، وأشخاص مّستهم مثل هذه اإلجراءات يف املايض، وشخصيات عامة، ومحامني وخرباء 

اقتصاديني وفنانني.

ل التعاون، كممارسة جماعية، أحد االهمتامات الرئيسية للمرشوع، إذ ُحدد جوهره منذ العام 
ّ

يشك
٢٠٢٠، عرب تجمعات وورش عمل تسعى إليجاد هياكل وأشكال للعمل الجماعي، والبحث يف سياقات 
ين وسياسيات التقشف والمتويل واالستعمار، وطرق مواجهة العزلة واليأس اليت  الرهن البنيك والدَّ
تنتجها مثل هذه السياسات والسياقات. متت إعادة صياغة االجمتاع يف البنك والغرفة اليت ُعقد فيها 
ا ملا تذكره لألرسة املترضرة ومحاميها، وقد مت تمصمي غرفة البنك إثر ورشة عمل يف فضاء الفنانني 

ً
وفق

 من أجزائها، 
ً

Thkio Ppalies املستقل يف نيقوسيا، إذ اختار كّل من الفنانني املشاركني جزًءا منفصل
وعمل عليه، مّث جمعت كّل تلك األجزاء لتشكل الغرفة بكلّيتها.  أما العنارص املوجودة يف الغرفة، 

 فنّية 
ً

ا طبق األصل مما كان موجوًدا يف الغرفة باألساس، لتصبح أعماال
ً
سخ

ُ
فتخرج عن نطاق كونها ن

ا. 
ً
ا لتخيلت أخرى عما كان ممكن

ً
قامئة بذاتها، ولتشهد عىل ما ُعقد يف تلك الغرفة، ولتفتح أفاق

عيد بنائها يف ورش عمل مع ممثلني أعادوا متثيل الحوار يف 
ُ
ككت روايات األرسة املترضرة وأ

ُ
ف

لب منها االستجابة للسؤال يف الفيلم، 
ُ
ارتجال ُمصور، كما وقع اإلختيار عىل الشخصيات اليت ط

ا ملجموعة معايري منها الروابط الشخصية، والصداقات والخربات والتجارب املشرتكة يف مجمتعات 
ً
وفق

املختلفة وعربها. ُعرض املرشوع ألول مّرة يف فضاء Thkio Ppalies يف مايو ٢٠٢٢، كما ُعرض الفيلم يف 
العديد من الساحات العامة يف قربص، وغالًبا ما كان يتلو العروض الكثري من املناقشات املفتوحة يف 

األحياء والساحات، ملشاركة التجارب الشخصية وتشارك الخربات واألفكار، وللتخطيط والتنظمي يف 
وجه لآلثار الجزئية والكلّية للديون، وللتكافل والتعلم من بعضنا البعض.

 أما لهذه النسخة يف بريوت، فقد مت إعادة إنتاج الغرفة وأعمالها الفنية محلًيا، بتعاون وثيق مع مركز 
بريوت للفنون، وشبكات املتعاونني اليت يعمل معها. 

b

a aPeter Eramian, Round Table, 
2021, concrete mix with 
polystyrene foam based 
insulating mortar, earth, glazed 
ceramic throat lozenges, hot 
rolled steel and galvanized iron 
sheet table top, galvanized iron 
pipe, found cast iron base, 150 
cm ø x 86 cm

بيرت إيراميان ،  “طاولة مستديرة”، ٢٠٢١. 
خليط من اإلمسنت وطبقة عازلة من رغوة 

البوليسرتين، تراب، أقراص للحلق من 
خزف مزجج، فوالذ ملفوف وألواح حديد 

مغلفنة، أنابيب حديد مغلفن، وقاعدة حديدية 
مصبوبة مسبقة الصنع.  ١٥٠ x ٨٦ مس 

bStelios Kallinikou, Mouflon, 
2019, archival pigment print, 
framed, 51x75 cm

ستيليوس كالينيكو، “موفلون”، ٢٠١٩، 
 x طباعة أرشيفية باألصباغ، مع إطار، ٧٥

٥١ مس

c Stelios Kallinikou, Ziziros, 2021, 
video, 23:20 min, smartphone, 
charger

c ستيليوس كالينيكو، “زيزيروس” ٢٠٢١
فيديو، ٢٣:٢٠ دقيقة، هاتف ذيك، شاحن

Faysal Mroueh, The Estia 
Scheme, 2021, paper folder 
with A4 photocopies

Nayia Savva, The Invisible 
Hand, 2021, rubber, wool, 
metallic blinds, 140 x 280 cm

فيصل مروة، “مخطط إستيا”، ٢٠٢١، ملف 
وريق بحجم A4 يحتوي عىل أوراق ومستندات 

مصّورة

نيا سافا، “اليد الخفية”، ٢٠٢١، مطاط، 
صوف، ستائر معدنية، ١٤٠ × ٢٨٠ مس

 رايسا أنجييل، “ترومركيند”،٢٠٢١، خشب، 
حديد، مفصلت، أقفال، عجلت، أقواس، ٢٢٠ 

× ١٥٠ × ١٥٠ مس

e e

f fRaissa Angeli, Trümmerkind, 
2021, wood, iron, hinges, 
padlocks, wheels, bows, 220 x 
150 x 150 cm

Maria Toumazou, No title, 
2021, chairs from Metafora 
marketplace, dimensions 
variable

g Maria Toumazou, Residency 
drawing series on window, 
2017, found aluminium window, 
digital print on paper, 38 x 54 
x 5 cm

ماريا تومازو ، “سلسلة رسومات عىل 
النافذة من اإلقامة”، ٢٠١٧، نافذة ألومنيوم 
ُمسبقة الصنع، طباعة رقمية عىل ورق. ٣٨ × 

٥٤ × ٥ مس

ماريا تومازو، “بدون عنوان”، ٢٠٢١، كرايس 
من سوق “ميتافورا”،  األبعاد متعددة

g

h h

i iOrestis Lazouras, Meeting 
Room Chair, 2021, Metafora 
chair, Oresteaser knit sample, 
40 x 40 x 100 cm

Orestis Lazouras, Meeting 
Room Hanger, 2021, metal 
tubes, Oresteaser knit sample, 
190 x 45 x 45 cm

أورستيس الزوراس، “كريس غرفة 
االجمتاعات”، ٢٠٢١ ، كريس “ميتافورا”، عينة 

من قماش Oresteaser، ٤٠ × ٤٠ × ١٠٠ مس

j j أورستيس الزوراس، “مشاعات غرفة 
االجمتاعات”، ٢٠٢١، أنابيب معدنية، عينة من 

قماش Oresteaser، ٤٥ × ٤٥ × ١٩٠ مس

Emiddio Vasquez, S.R.S. (Sick 
Room Syndrome), 2021, tamper 
proof money and evidence 
bags, air pump, plastic hose, 
subwoofer, mono sound loop. 
Outside AC unit: 83cm x 73 x 
30cm, (when inflated ~ +10cm 
each side) / Interior AC unit: 
80cm x 30cm x 28cm (when 
inflated ~ +5cm each side)

k إميديو فاسكزي ، “S.R.S )متالزمة غرفة 
املرض(”، ٢٠٢١، أكياس حفظ النقود واألدلة ، 

مضخة هواء، بلستيك، خرطوم، مكرّب صوت، 
حلقة صوت Mono. وحدة التكييف الخارجية: 
٨٣ × ٧٣ × ٣٠ مس، )عند النفخ ~ + ١٠ مس لكل 
جانب( / وحدة التكييف الداخلية: ٨٠ × ٣٠ × 

٢٨ مس )عند النفخ ~ + ٥ مس لكل جانب(
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