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 عدوان هو اإلمربايلية وليس الفن التجريدي«,هكذا»
 عرب الزعمي الكويب فيدل كاسرتو. اإلمربايلية هي

 املوضوع الثالث يف سلسلة من أربعة معارض
 للملصقات املناهضة لإلمربايلية, مت إطالقه يف سياق

 أسبوع العمل املناهض لإلمربايلية املخطط له يف
 الفرتة من 5 إىل 10 أكتوبر 2020. لقد مت تجميع أعمال

 63 فناان ومناضال من 26 دولة يرمسون يف سبيل
 تقدمي صورة عاملية للنضاالت ضد اإلمربايلية يف وقتنا

 الحايل, و اليت تقوم ابلدرجة األوىل حول النضال ضد
 الفاشية الجديدة واالعتداءات العسكرية, ومن أجل

 السيادة الوطنية وحماية الشعوب واألرض. بيمنا
 نجمتع يف جميع أنحاء العامل للوقوف يف وجه كل

 مظاهر اإلمربايلية, دعوان نستلهم تحركاتنا و نضالنا
 من هذه امللصقات الجريئة اليت تصور وجه عدوان

 وإرادة الشعب للمقاومة. من املفرتض أن يمت
 مشاركة هذه امللصقات عىل وسائل التواصل

 االجمتاعي, طباعهتا, لصقها يف الشوارع و
 استخدامها يف ورش العمل واملناقشات. بعبارة

 أخرى, هم أدوات وخنادق يف نفس الوقت لنضالنا
ضد اإلمربايلية. ميكنك تزنيلهم جميًعا هنا.1



اإلمربايلية
Ingrid Neves - الربازيل
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آسيا



قتلة عمال املناجم وسط الهند
Uttam Ghosh - الهند



الدولة املوحدة للجمهورية اإلمربايلية

Kelana Destin - إندونيسيا

(A.R.A.P) التحالف الشعيب ملكافح اإلخالء



املزنل عام 1945

Ramchandran Viswanathan - الهند



اإلقتصاد التشاريك؟
Choo Chon Kai - مالزياي

(PSM) الحزب اإلشرتايك املالزيي

https://www.instagram.com/juliusschrodinger/


املوجة

VIvek Korikana - الهند

http://www.twitter.com/vivekkorikana


وحدة املضطهدين ضد اإلمربايلية

Rebel Politik - الهند

(الحزب الشيوعي من أجل تحرير الهند (ماركيس لينيين

https://www.facebook.com/rebelpolitikvisuals/


النيوليربالية مبنية عىل التفاوت الطبقي

Zoya Rahman - الهند

http://www.instagram.com/zoyarahman
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 أمريكا

الالتينية



ماذا تنتظر؟

Daniel David Duque Gil - فزنويال

Utopix 

http://www.instagram.com/duquedand/


سفن مختلفة, نفس الدمار
Whitney Richards-Calathes - جامايكا

http://Whitney Richards-Calathes - Jamaica 


Pateá el tablero
Malena Cusumano - األرجنتني

http://www.instagram.com/malenamaliu


 الجميع أيكل, أو ال أحد أيكل _ من أجل الرفع من وعي
الجماهري

Suzanne Harkhoe - سورينام و هوالندا



يسمترون يف الضغط علينا

Gonzalo H. Gigena (GONSKA) - األرجنتني

http://www.instagram.com/gonska.cosas


لنبحر بسالم, ال مجال للحرب

Jorge Gonzalez Morales - املكسيك

http://www.facebook.com/JORGEGONZALEZMOLALES


التضحية

Luciléia da Silva Vieira - الربازيل

Descola Coletiva 

http://www.instagram.com/zeferinaeu


آالم أمريكا الالتينية

Deivisom Schirmer de Lima (DS Lima) - الربازيل

http://www.instagram.com/dsmural


13 مليار يوميا, صحيح؟
Deborah Saviano - الربازيل

https://www.instagram.com/debrnss/


قدران

Pedro Rangel - الربازيل

https://www.instagram.com/pdrorngel/


التقطيع

Martin Pastor - اإلكوادور

https://www.instagram.com/martinpastor90


الهتديد األبدي

Jorge Luis Rodríguez-Aguilar (aguilarjlr) - كواب

أكادميية سان أليخاندرو الوطنية للفنون الجميلة, هافاان

http://www.facebook.com/jorgeluis.rodriguezaguilar.3/


املقاومة الشعبية ضد اإلمربايلية

Maus - اإلكوادور

http://www.instagram.com/Maus_Domme


اإلمربايلية متتص

Javier Alejandro González Borbolla - كواب

http://www.instagram.com/Maus_Domme


جوعان
Emilio Cruañas Pérez. (EMII) - كواب

(ISDi) الجامعة الكوبية للتمصمي

http://www.instagram.com/emii.design


فالتستيقظ أمريكا الالتينية, حان وقت االستهناض

Francisco Daniel A. Moreira - الربازيل

http://www.instagram.com/francisco.dam


( أانس مهمون جدا ) VIP مأدبة

Sergio Martínez Cerna - بريو



تحديد األقاميل

Alejandro Cuervo Vigoa - كواب

http://www.instagram.com/comrayoillustration


انظر للسيادة يف الرصاع

Gerónimo Dellacasa (Geros) - األرجنتني

http://www.instagram.com/g.e.r.o.s


حدود اإلمربايلية الشائكة

José Messias Rodrigues - الربازيل

http://www.instagram.com/judasdossantos


اإلشرتاكية تقف ضد اإلمربايلية

Rafael Bessa - الربازيل

Coletivo Negro Minervino de Oliveira

http://www.instagram.com/rafaelxvx


اإلمربايلية

Túlio Carapiá e Clara Cerqueira  - الربازيل

https://www.instagram.com/tuliocarapia/?hl=pt-br; https://www.instagram.com/muro.branco/?hl=pt-br


اإلمربايلية غري متوفرة

Wacha! - األرجنتني

Wacha!



الحياة ضد اإلمربايلية

Fabiola Sánchez Quiroz - املكسيك 

JEN



عنكبوت اإلمربايلية

Carolina Aviles Junco - املكسيك

JEN



Omar Fernández Soto - املكسيك

JEN

http://incendiareloceano.org/


من الذي يقرر؟

Mayara Bianca Souza Nardo - الربازيل

https://www.instagram.com/mayaranardo/
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 املنطقة العربية

و املغاربية



اإلمربايلية هي أعىل مراحل توحش الرأمسالية

Adeeb Hamdan - فلسطني

PDYU



اإلمربايلية عدوة الشعوب

Meshaal Meshaal - فلسطني



املسننة 

Abeer Amjad Barghouthi - فلسطني



Suhail Al-Ali - الجئ فلسطيين يف لبنان

»الجهبة الدميقراطية لتحرير فلسطني»



رشيك السفاحني

Omar Abukhader - األردن



النفط هو الورقة الرابحة لإلمربايلية

Abd Alslam Sade - فلسطني
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 إفريقيا جنوب

الصحراء



موضعي من كل هذا

Joe Turpin - جنوب إفريقيا

http://www.instagram.com/joegturpin


هنا تنهتي اإلمربايلية

Judy Seidman - جنوب إفريقيا
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أوراب



الرشطة

Un Mundo Feliz - إسبانيا



منظف مضاد لإلمربايلية

Nerea Fernández Cordero - أيرلندا

PCE /اليسار املوحد



نبذة عن اإلمربايلية

Andrea Busi - إيطاليا

https://www.instagram.com/corpomobile


السقوط لن يتدفق

Lorenzo Romano - إيطاليا

الشيوعيون الشباب



لنقف معا ضد اإلمربايلية

Robert Streader - بريطانيا

رابطة الشباب الشيوعي يف بريطانيا



Sinead L. Uhle - أملانيا
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 أمريكا
المشالية



التدخالت اإلمربايلية

Madhuri Shukla - الوالايت املتحدة األمريكية

http://www.madhuri.co/


عامل املستقبليات كونويل

Ciarán Breen - كندا /أيرلندا

http://www.instagram.com/ciaranabreen


إمربايلية الفناء الخلفي

Ian Van der Merwe - الوالايت املتحدة األمريكية

الشيوعيون يف جهبة واساتش



الهسام الدنيوية

Spencer G. Fraye - الوالايت املتحدة األمريكية



Kawsachun pachamama!
Kimberly Villafuerte Barzola - الوالايت املتحدة األمريكية

حزب االشرتاكية و التحرير

http://www.instagram.com/kmizola


الوحش يتكلم

Evan Branan - الوالايت املتحدة األمريكية

حزب االشرتاكية و التحرير

http://www.instagram.com/revanlution


نحن الضحااي

Jeremy Kane - الوالايت املتحدة األمريكية

DSA شيكاغو



الفاشية يف الوالايت املتحدة تدعم نظريهتا يف الفلبني

Anke Gladnick - الوالايت املتحدة األمريكية

Anakbayan Portland

http://www.twitter.com/ankegladnick


Ian Gamble - الوالايت املتحدة األمريكية

حزب االشرتاكية و التحرير

http://www.instagram.com/burlygirlfriend


أمريكا هي الطاعون

Jasper Saah - الوالايت املتحدة األمريكية

حزب االشرتاكية و التحرير



Pax Americana
Alex Aldrich Barrett - الوالايت املتحدة األمريكية



العربة
Hector Portocarrero - الوالايت املتحدة األمريكية

http://www.instagram.com/hector.portocarrero


أحرم أزرق و أبيض

David Cheung - كندا

ARTi-Smoking

https://www.instagram.com/davidcheungzzl/


املعرض الرقمي:1
antiimperialistweek.org

https://www.thetricontinental.org/
https://antiimperialistweek.org/en/
http://antiimperialistweek.org

