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ــز لــي يحمــل مــا يليــق بــه الحمــل، الحصــاد، واملورثــات الحيويــة مــن 
ُ

ابريــق مصنــوع مــن صلصــال محــي، ُجمــع وخ
ــا. 

ً
جيــل لجيــل. ذاك الــرخ املهــول، يطــل مــن داخلــه اىل الخــارج، ومــن الخــارج إىل العــدم، ليصبــح الوعــاء وعــًدا فارغ

ال يــزال الوعــاء وعــاًء، فميــا اتفــق فيــه، لكنــه مل يعــد قــادًرا عــى أن يعــي. انهــار قعــر الوعــاء كاألرض الــي انهــارت 
تــب عليهــا. 

ُ
مــن تحــت أقدامنــا، ومعهــا كل مدخراتنــا إىل املــوت، إذ هــّب بهــا عقــد كاريث كتبتــه أجســادنا وك

مت التفــاوض، يف اجمتــاع حــامس يف أحــد البنــوك، عــى الحجــز عــى مــزل عائــي يف الرنــكا، قــرص يف عــام ٢٠١٩. يصــّب 
هــذا اإلجمتــاع يف صلــب مــرشوع  “اإلبريــق املكســور” لناتاشــا صــدر حقيقيــان، ومارينــا كريســتودوليدو وبيــر إراميــان، 
إذ يُعــد الحجــز عــى املنــازل واحــًدا مــن عديــد اإلجــراءات وتدابــر التقشــف وإدارة األزمــات الــي مت االتفــاق عليهــا بــن 
قــرص والرويــكا )املفوضيــة األوروبيــة، والبنــك املركــزي األوروبــي، وصنــدوق النقــد الــدويل( يف مذكــرة تفاهــم بعــد 

األزمــة املاليــة القرصيــة يف ٢٠١٢-٢٠١٣.

يســتقرئ مــرشوع “اإلبريــق املكســور” النظــام املــريف وإمكانيــات تغيــر ســيناريوهات التعامــل معــه، إذ يتكــون 
مــن منــوذج بالحجــم الحقيقــي لغرفــة البنــك، يخــدم كفضــاء لعــرض أعمــال فنّيــة، وكمــرح تــدور فيــه أحــداث فيلــم 
ــاس كياروســتامي  ــم عب ــة. مت -بشــكل مســتوحى مــن فيل ــات القّص ــه رسد أحــداث ومجري ــاد في ــة ُيع مــن ٧٠ دقيق
لــب مــن أشــخاص مــن 

ُ
املعنــون First Case - Second Case ) ١٩٧٩، إيــران(-  إعــادة متثيــل اجمتــاع البنــك املذكــور، وط

خلفيــات مختلفــة الــرد عــى الســؤال التــايل: “مــا الــذي يجــب أن يفعلــه موظــف البنــك يف مثــل هــذه الحالــة برأيكــم؟ 
ــك نشــطاء  ــا، مبــا يف ذل ــح مختلفــة يف قــرص وخارجه ــون مصال ــردود املصــورة وجهــات نظــر أشــخاص ميثل “. تمشــل ال
حقــوق اإلســكان يف برشــلونة وبرلــن وبــروت، وأشــخاص مّســتهم مثــل هــذه اإلجــراءات يف املــايض، وشــخصيات 

عامــة، ومحامــن وخــراء اقتصاديــن وفنانــن.

ل التعــاون، كممارســة جماعيــة، أحــد االهمتامــات الرئيســية للمــرشوع، إذ ُحــدد جوهــره منــذ العــام ٢٠٢٠، عــر 
ّ

يشــك
تجمعــات وورش عمــل تســعى إليجــاد هيــاكل وأشــكال للعمــل الجماعــي، والبحــث يف ســياقات الرهــن البنــي 
يــن وسياســيات التقشــف والمتويــل واالســتعمار، وطــرق مواجهــة العزلــة واليــأس الــي تنتجهــا مثــل هــذه  والدَّ
ــا تذكــره لــأرسة  ــا مل

ً
السياســات والســياقات. متــت إعــادة صياغــة االجمتــاع يف البنــك والغرفــة الــي ُعقــد فيهــا وفق

املتــررة ومحاميهــا، وقــد مت تمصــم غرفــة البنــك إثــر ورشــة عمــل يف فضــاء الفنانــن Thkio Ppalies املســتقل يف 
 مــن أجزائهــا، وعمــل عليــه، مّث جمعــت كّل تلــك األجــزاء 

ً
نيقوســيا، إذ اختــار كّل مــن الفنانــن املشــاركن جــزًءا منفصــا

ا طبــق األصــل ممــا كان 
ً
ســخ

ُ
لتشــكل الغرفــة بكلّيتهــا.  أمــا العنــارص املوجــودة يف الغرفــة، فتخــرج عــن نطــاق كونهــا ن

ــة قامئــة بذاتهــا، ولتشــهد عــى مــا ُعقــد يف تلــك الغرفــة، ولتفتــح   فنّي
ً

موجــوًدا يف الغرفــة باألســاس، لتصبــح أعمــاال
ــا. 

ً
ــا لتخيــات أخــرى عمــا كان ممكن

ً
أفاق

عيــد بنائهــا يف ورش عمــل مــع ممثلــن أعــادوا متثيــل الحــوار يف ارتجــال ُمصــور، 
ُ
ككــت روايــات األرسة املتــررة وأ

ُ
ف

ــا ملجموعــة معايــر منهــا 
ً
لــب منهــا االســتجابة للســؤال يف الفيلــم، وفق

ُ
كمــا وقــع اإلختيــار عــى الشــخصيات الــي ط

الروابــط الشــخصية، والصداقــات والخــرات والتجــارب املشــركة يف مجمتعــات املختلفــة وعرهــا. ُعــرض املــرشوع ألول 
مــّرة يف فضــاء Thkio Ppalies يف مايــو ٢٠٢٢، كمــا ُعــرض الفيلــم يف العديــد مــن الســاحات العامــة يف قــرص، وغالًبــا 
مــا كان يتلــو العــروض الكثــر مــن املناقشــات املفتوحــة يف األحيــاء والســاحات، ملشــاركة التجــارب الشــخصية وتشــارك 
الخــرات واألفــكار، وللتخطيــط والتنظــم يف وجــه لآلثــار الجزئيــة والكلّيــة للديــون، وللتكافــل والتعلــم مــن بعضنــا 

البعــض.

 أمــا لهــذه النســخة يف بــروت، فقــد مت إعــادة إنتــاج الغرفــة وأعمالهــا الفنيــة محلًيــا، بتعــاون وثيــق مــع مركــز بــروت 
للفنــون، وشــبكات املتعاونــن الــي يعمــل معهــا. 

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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a Peter 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. Made with Rumen Tropchev, 150 cm x 86 cm.

يــر إراميــان ، “طاولــة مســتديرة”، ٢٠٢١،  خليــط مــن اإلمسنــت وطبقــة عازلــة مــن رغــوة 
البوليســرين، تــراب، أقــراص للحلــق مــن خــزف مزجــج، فــوالذ ملفــوف وألــواح حديــد مغلفنــة، 
أنابيــب حديــد مغلفــن، وقاعــدة حديديــة مصبوبــة مســبقة الصنــع. صنعــت بالتعــاون مــع رومــن 

تروبشــيف، ١٥٠ x ٨٦ مس.

Stelios Kallinikou, Mouflon, 2019, archival pigment print, framed, 
51x75 cm.

ستيليوس كالينيكو، “موفلون”، ٢٠١٩، طباعة أرشيفية باألصباغ، مع إطار، ٧٥ x ٥١ مس.

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

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

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

فيصل مروة، “مخطط إستيا”، ٢٠٢١، ملف وريق بحجم A4 يحتوي عى أوراق 
ومستندات مصّورة.

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

نيا سافا، “اليد الخفية”، ٢٠٢١، مطاط، صوف، ستائر معدنية، ١٤٠ × ٢٨٠ مس.
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Raissa Angeli, Trummerkind, 2021, wood, iron, hinges, padlocks, 
wheels, bows, 220 x 150 x 150 cm.

رايسا أنجيي، “ترومركيند”،٢٠٢١، خشب، حديد، مفصات، أقفال، عجات، أقواس، ٢٢٠ 
× ١٥٠ × ١٥٠ مس.

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

ماريا تومازو، “سلسلة رسومات عى النافذة من اإلقامة”، ٢٠١٧، نافذة ألومنيوم ُمسبقة 
الصنع، طباعة رقمية عى ورق. ٣٨ × ٥٤ × ٥ مس.

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

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

Orestis Lazouras, Meeting Room Chair, 2021, Metafora chair, 
Oresteaser knit sample 40 x 40 x 100 cm.

أورستيس الزوراس، “كريس غرفة االجمتاعات”، ٢٠٢١ ، كريس “ميتافورا”، عينة من 
قماش Oresteaser، ٤٠ × ٤٠ × ١٠٠ مس.
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Orestis Lazouras, Meeting Room Hanger, 2021, metal tubes, 
Oresteaser knit sample, 190 x 45 x 45 cm.

أورستيس الزوراس، “مشاعات غرفة االجمتاعات”، ٢٠٢١، أنابيب معدنية، عينة من 
قماش Oresteaser، ٤٥ × ٤٥ × ١٩٠ مس.

k. 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 infl ated 
~ +10cm each side) / Interior AC unit: 80cm x 30cm x 28cm (when infl 
ated ~ +5cm each side)

إميديــو فاســكزي، “S.R.S )متالزمــة غرفــة املــرض(”، ٢٠٢١، أكيــاس حفــظ النقــود واألدلــة 
، مضخــة هــواء، باســتيك، خرطــوم، مكــّر صــوت، حلقــة صــوت Mono. وحــدة التكييــف 
الخارجيــة: ٨٣ × ٧٣ × ٣٠ مس، )عنــد النفــخ ~ + ١٠ مس لــكل جانــب( / وحــدة التكييــف الداخلية: 

٨٠ × ٣٠ × ٢٨ مس )عنــد النفــخ ~ + ٥ مس لــكل جانــب(.
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