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بصرية
فنون ّ

تجارب بديلة تبحث عن
وشرعية وجمهور
فضاء
ّ

ّ
«جمعية أشكال ألوان»،
تعود إلينا
ّ
ّ
للمرة الثالثة ،بمجموعة مشاريع فنية
عليها غسان سلهب.
معاصرة ،أشرف ّ
فرصة الكتشاف مؤلفني شباب يطرحون
أسئلتهم بلغات ّ
بصرية مبتكرة ،في أعمال
فيديو ّ
ذاتية على تخوم السياسي .االفتتاح
«متروبوليس» مع روي ديب
غدًا في
ّ
وبطلته املفضلة ريمي بندلي
من شريط «غدًا كل شيء سيكون بخير» ألكرم زعتري

ً

أهال بكم في المتاهة
«أشغال فيديو ً »2011
سناء الخوري
س �م �ي��رة ت��وف �ي��ق ،وال �ل �ي��دي م ��ادون ��ا،
وري� � �م � ��ي ب � �ن� ��دل� ��ي ،س �ي �ف �ت �ت �ح��ن غ� �دًا
ت�ظ��اه��رة «أش �غ��ال ف�ي��دي��و  »2011في
ّ
طبعتها الثالثة .الفنانات الثالث هن
بطالت شريط روي ديب «تحت قوس
قزح» ( 2011ـــــ  17د 5 /18 ،ـــــ س،)8:30 :
مشاريع الفيديو الثمانية التي
أح��د
َ
ّ
ّ
«الجمعية
إنتاجية من
ح��ازت منحًا
ّ
ّ
التشكيلية ـــــ أشكال
اللبنانية للفنون
أل� � � ��وان» ب ��دع ��م م ��ن م��ؤس �س��ة «آن � ��دي
واره � ��ول ل�ل�ف�ن��ون ال �ب �ص��ري��ة» (راج ��ع
اإلط� � ��ار) .س�ت�ح�ت�ض��ن «م�ت��روب��ول�ي��س
أم �ب �ي ��ر ص ��وف� �ي ��ل» ع � � ��روض األف �ل ��ام،
ع�ل��ى أن تختتم ال�ت�ظ��اه��رة م�س��اء 21
َّ
مخصصة ألف�لام
أي��ار (م��اي��و) بليلة
فيديو تعرض للمرة األولى في لبنان
ه��ي «غ � �دًا ك��ل ش ��يء س�ي�ك��ون بخير»
( 2010ـــــ  10د 5 /21 ،ـــــ س )8:30:ألكرم
زع �ت ��ري ال� ��ذي ش� ��ارك ف ��ي «م �ه��رج��ان
ب��رل�ي�ن» ،وش��ري��ط «اخ �ت �ف��اءات سعاد
/21
حسني ال �ث�لاث» ( 2011ـــــ  70دً ،
 5ـــــ س )9:30 :لرانيا اسطفان ،إضافة
إل��ى «وال ��دي ال ي��زال شيوعيًا :أس��رار

حميمة للجميع» ( 2011ـــــ  32د/21 ،
 5ـــــ س )8:45 :ألحمد غصني.
أف�لام «أش�غ��ال فيديو  »2011تمارين
ذات � �ي� ��ة ع �ل ��ى ت �ط ��وي ��ع إح� � ��دى أس �ه��ل
األدوات (ال�ف�ي��دي��و) ،لصناعة أع�م��ال
ّ
�رك� �ب ��ة .م� �ق ��ارب ��ات ف � ّ
�ردي ��ة
ص �ع �ب��ة وم �
للمكان والذاكرة والعالقات والوقت،
وش �غ ��ل ع �ل��ى ت �ح��وي��ل ه� ��ذا إل� ��ى ل�غ��ة
ش�خ�ص� ّ�ي��ة ،ره��ان�ه��ا األول (وال��وح�ي��د
رب �م��ا) أن ت �ق��ول ن �ف �س �ه��ا ...األرش �ي��ف
ه ��و ال �ح��اض��ر األب� � ��رز ب��وص �ف��ه م� � ّ�ادة
ل�ل�خ�ل��ق واإلب� � � ��داع .ف ��ي «ت �ح��ت ق��وس
ق� ��زح» ل� ��روي دي� ��ب ،ت��أخ��ذ أش��رط��ة ال�ـ
 VHSدور ال �ب �ط��ول��ة امل �ط �ل �ق��ة .يعيد
ال �ف �ن��ان ق� ��راءة م ��ادة أرش �ي �ف� ّ�ي��ة ت�ع��ود
إل ��ى ال�ث�م��ان�ي�ن�ي��ات :أش��رط��ة لحفالت
كيتش وفيلم يقول إن «والده ّ
سجلها
ع � ��ن ال � �ت � �ل � �ف� ��زي� ��ون» ،ب �ي �ن �ه ��ا ش ��ري ��ط
ط�ف��ول�ت��ه األث �ي��ر «أم��ان��ي ت�ح��ت ق��وس
ق� � ��زح» ( )1985ل �س �م �ي��ر خ� � ��وري م��ن
بطولة ريمي بندلي ...من خالل لعبة
م��ون�ت��اج ذك�ي��ة ،تتقاطع املفاهيم في
خلطة غ��ري�ب��ة :ع��ال��م ري�م��ي الطفولي
البريء ،صراعها مع الحرب والدمار
ّ
وال �ق �ت��ل ،وم �س��رح «اس �ت��ودي��و ال �ف��ن».

َ
ل��م ي�ص��ور دي��ب أي مشهد ،ب��ل ق� ْ�ول��ب
ّ
املسجلة ،واشتغل على الصورة
املادة
في لعبة مونتاج ،كي يخرج بشريط
ل �ي��س ب��ري �ئ��ًا ف ��ي م �ق��ارب �ت��ه ل�ل�ت��رف�ي��ه.
م��ن جهة ث��ان�ي��ة ،يستند رائ��د وران�ي��ا
راف �ع��ي إل ��ى األرش �ي ��ف ب��وص�ف��ه ن��واة
لالرتجال .في «برولوغ» ( 2011ـــــ 49
د 5 /18 ،ـــــ س ،)8:50 :يستند الثنائي
إلى صور قديمة وقصاصات صحف،
ّ
لجر طالب لبنانيني إلى عرض أدائي
ّ
ّ
ّ
نراه يتشكل أمامنا :كل منهم يتخيل
م��ا ح��دث ف��ي  19آذار (م ��ارس) ،1974
ّ
حني احتل طالب «الجامعة األميركية
في بيروت» الصفوف ،احتجاحًا على
رفع األقساط .نتابع نقاشًا سياسيًا
ً
م��رت �ج�ل�ا ع ��ن ال� �ح ��دث امل ��اض ��ي ،ل�ك��ن
بمفردات اليوم .لوهلة تختلط األمور:
ه��ل ن�ح��ن ف��ي أح��د م�ي��ادي��ن التحرير
اآلن ،أم في السبعينيات؟
اس � �ت � �خ ��دام آخ � ��ر ل�ل�أرش� �ي ��ف ت �ق� ّ�دم��ه
س� �ي� �ن� �ت� �ي ��ا زاف � � �ي� � ��ن ف � � ��ي «ع � ��زي � ��زت � ��ي
ف�ي�ك�ت��وري��ا» ( 2011ـ�ـ�ـ�ـ�ـ  8د 5 /19 ،ـــــ
ّ
س .)9:30 :ي �ت��وزع ال�ف�ي�ل��م ب�ين ص��ور
ال� �ت� �ق� �ط� �ت� �ه ��ا ج � � ��دة امل � �خ� ��رج� ��ة خ �ل�ال
رح �ل �ت �ه��ا إل � ��ى أرم �ي �ن �ي��ا ع � ��ام ،1969

وص��ور لألماكن نفسها ع��ادت زاف�ين
ّ
لتصورها ع��ام  .2005الالفت أن هذه
األف� �ل� ��ام ال ت �ت �ع��اط��ى م� ��ع األرش� �ي ��ف
ً
ّ
حشرية
بوصفه م��ادة للحنني .هناك
ف��ي النظر إل��ى امل��اض��ي ،متخففة من
إب� �ه ��ار ال �ي��وت��وب �ي��ا .ف ��ي «ت �ه��وي �م��ات
ب�ي��روت» ( 2011ـــــ  10د 5 /19 ،ـــــ س:
ِّ
األميركي املقيم
يصور الفنان
،)8:30
ّ
في بيروت كولن ويتيكير شقة مرممة
وأخرى قديمة في البناء نفسه .يضع
ّ
غ �ش� ً
تتموج
�اء أم ��ام ال�ع��دس��ة ،وف��وق��ه
الصور وتتابع بني شقة وأخرى ،في
خداع بصري يسبب الدوار ،على وقع
ن��ص للمحللة النفسية البريطانية
هانا سيغال ،تتلوه ّ
النحاتة سيمون
ّ
ف � ��ت � ��ال .وت� �م ��ام ��ًا ك ��زم�ل�ائ ��ه ،ي �ن �ج��رف
ف ��ي دم � ��ج ع ��وال ��م م �ت��اق �ض��ة :ال �ق��دي��م
وال �ج��دي��د ،امل ّ�ت�خ� ّ�ي��ل وال ��واق ��ع ،األم��س
وال �ي��وم ...ك��أن�ن��ا أم��ام رغ�ب��ة ف��ي جعل
املاضي والراهن جسدًا واحدًا.
تحيلنا أف�لام أخ��رى إلى تيمة ّ
ملحة:
ان�ق�ط��اع ال�ت��واص��ل .ه��ذا م��ا ن�ج��ده في
ع�م��ل ت �م��ارا س�ت�ب��ان�ي��ان « 19ف�ب��راي��ر»
( 2011ـــــ  42د 5 /19 ،ـــــ س.)8:45 :
ش��ري��ط ص��ام��ت تقريبًا ،يحكي رحلة

َّ
«تخيلوا المدينة من دون هؤالء الفنانين»
ّ
ف� ��ي ال �ن �س � ّخ��ة ال �ث ��ال �ث ��ة م� ��ن Video
 ،Worksتحقق «أشكال ألوان» جزءًا
ّ
مما طمحت إليه عند إطالق املبادرة
قبل خمس سنوات .فقد كان الهدف
ّ
هيكلية دعم
األساسي الحفاظ على ّ
ث ��اب �ت ��ة ل� �ص ��ن ��اع أف �ل�ام
ال� �ف� �ي ��دي ��و وال� �ف� �ن ��ان�ي�ن
ال�ب �ص��ري�ين ف��ي ل�ب�ن��ان.
ّ
الجمعية
اآلن ،تواصل
س� � �ع� � �ي� � �ه � ��ا «إلع � � � �ط� � � ��اء
ال� � �ت� � �ج � ��ارب ال� �ن ��اش� �ئ ��ة
ف � ��ي م� � �ي � ��دان ال �ف �ي ��دي ��و
منبرًا» ،بحسب رئيسة
ال� �ج� �م� �ع � ّ�ي ��ة ك��ري �س �ت�ين
ط� �ع� �م ��ة .م �ه �م��ة ت� �ج ��ده ��ا ُم � ِّ
�ؤس� �س ��ة
مهرجان «أشغال داخلية» ضرورية،
«مل � �ن� ��ح ه� � � ��ؤالء ال � �ش � �ب� ��اب خ � �ي� ��ارات
ّ
إضافية ،بعيدًا عن سوق اإلعالنات

هيكلية دعم ثابتة
ّ
لصناع الفيديو
ّ
والفنانين البصريين
في لبنان

والفيديو كليب».
ب �ع��د دورة  2006ـ�ـ�ـ�ـ�ـ�ـ  ،2007ودورة
 ،2009اخ �ت��ارت امل�ش��اري��ع املدعومة
ل� � �ل � ��دورة ال� �ح ��ال� �ي ��ة ل �ج �ن ��ة ت �ح �ك �ي��م
ض � ّ�م ��ت م� �ي ��ري ��ن أرس� ��ان � �ي� ��وس (98
أس� �ب ��وع ��ًا) ،وس� ��ان� ��درا داغ � ��ر (م��رك��ز
ب �ي��روت ل �ل �ف��ن) ،وط��ون��ي ش �ك��ر ،إل��ى
ج��ان��ب ال�س�ي�ن�م��ائ��ي غ �س��ان سلهب،
وك ��ري� �س� �ت�ي�ن ط� �ع� �م ��ة .خ� �ل��ال ال� �ع ��ام
املنصرم ،اشتغل أصحاب املشاريع
املختارة على إنجازها ضمن ورشة
عمل ضخمة ،أشرف عليها سلهب.
ّ
«كل واحد من هذه األف�لام الثمانية
اق � �ت� ��راح» ،ي �ق��ول س �ل �ه��ب ال �ح��ري��ص
ع �ل��ى اخ �ت �ي��ار امل �ص �ط �ل �ح��ات .واك ��ب
صاحب «الجبل» التجارب من موقع
استشاري .برأيه إلحاق تعبير«آرت»
ب �ك �ل �م ��ة ف � �ي� ��دي� ��و ،ي� �ج� �ع ��ل امل� �ف� �ه ��وم

ّ
ف �ض �ف��اض��ًا .ي �ف��ض��ل امل �خ ��رج تعبير
ّ ّ
«أش �غ��ال»« ،ألن ف��ن الفيديو ه��و فن
ّ
أدوات قبل كل شيء ،خصوصًا حني
ال ت�ت��واف��ر لكثيرين إمكانية العمل
في صناعة سينمائية لها شروطها
ال �ص �ع �ب��ة» .ت�س��أل��ه ع��ن خصوصية
ه � � ��ذه األش� � � �غ � � ��ال ،ف� �ت ��زع� �ج ��ه ك �ل �م��ة
ّ
«خصوصية» .التعريفات برأيه قد
تكون فارغة من أي معنى« .املهم هو
منح هؤالء الشباب فسحة ملمارسة
ّ
عملهم األساسي أي «الفن»».
خ ��اض ��ت ك��ري �س �ت�ين ط �ع �م��ة ت�ج��رب��ة
طويلة في ترسيخ الفنون املعاصرة
ف��ي ح �ي��اة امل��دي �ن��ة ،م�ن��ذ تأسيسها
«أش�ك��ال أل��وان» قبل  16عامًا ،وهي
ترى اليوم أن «أشغال فيديو »2011
ّ
يحمل تراكم التجربة السابقة كلها.
«أص�ب��ح ه�ن��اك جيل ح��اض��ر بلغته،

فردية
مقاربات ّ
للمكان والذاكرة
والعالقات
والوقت

رجل وام��رأة في قطار داخل أرمينيا.
ت �س �ل �س��ل امل �ش ��اه ��د ي �م �ض��ي ف ��ي خ��ط
ت �ص ��اع ��دي ل �ي �ن �ق��ل ح � � ّ
�واري � ��ة م�ف�ع�م��ة
بالضجر ،وسوء الفهم.
ويحكي ش��ري��ط وج��دي ال�ي��ان «مكان
ي � �ع� ��اد» ( 2011ـ �ـ �ـ �ـ �ـ  17د 5 /20 ،ـ�ـ�ـ�ـ�ـ
س )8:30:ع ��ن رج ��ل ن �م �ط��ي ،ي��رف��ض
أن ُي ِّ
خرب أي عامل خارجي حياته...
يتعاطى الشريط مع فكرة الروتني/
ال �ن �ظ��ام ال �ق��ائ��م ب �ع�ي�ن ب � � ��اردة .ال �ف��رد
امل��أخ��وذ ح� ّ�د التخمة ف��ي نمط واح��د،
سيرفض التغيير في النهاية .طابع
ال �ش��ري��ط ال �ب �ص��ري أش �ب��ه ب��امل �ت��اه��ة،
ت�م��ام��ًا ك ��ذاك ال ��ذي ي�ف��رض ثقله على
«ال� �ب� �ط ��ل األخ � �ي� ��ر» ( 2011ـ �ـ �ـ �ـ �ـ  28د،
 5 /20ـــــ س )9:15 :ل��رام��ي ال�ص�ب��اغ.
شخصان بمالبس رس�م� ّ�ي��ة ف��ي بناء
ً
فارغ ليال ،مع حنفيات ماء مفتوحة،

كريستني طعمة

وع�ن��ده م�ف��ردات��ه ال�خ��اص��ة وأدوات ��ه،
وال �ف��ن امل�ع��اص��ر ع�ن��ده وس�ي�ل��ة لكي
ّ
مواطنيته» ،تقول.
يمارس
ّ
لكن هل تتمتع هذه األعمال بقيمة
ّ
فعلية ،أم هي ّ
مجرد فقاعة؟ «الكثير
من األعمال في ميدان الفن املعاصر

ّ
س�ي�ئ��ة ع �ل��ى األرج � ��ح ،وال �ق��ل��ة منها
ّ
ع �ظ �ي �م��ة ،ف �ه��ل ه� ��ذا ي �ع �ن��ي أن ال�ف��ن
املعاصر ب�ح� ّ�د ذات��ه ه��و ف��ن سيئ؟»
ي �س��أل س �ل �ه��ب .ي��ؤك��د ال�س�ي�ن�م��ائ��ي
ال � ��ذي واك � ��ب ال �ك �ث �ي��ر م ��ن ال �ت �ج��ارب
ّ
الشابة عن قرب ،أن الساحة املحلية
في ميادين الفنون البصرية بدأت
ّ
تنضج بالفعل .ثم يهز رأسه عالمة
امل��واف �ق��ة ،ح�ين ت�س�ت��درك كريستني:
«ت �خ� ّ�ي �ل��وا امل��دي �ن��ة م ��ن دون ه ��ؤالء
الفنانني».
سناء...
«أش� �غ ��ال ف �ي��دي��و  8:30 :»2011م �س� ً�اء،
اب � �ت� � ً
�داء م ��ن غ ��د ح �ت��ى  21أي � ��ار (م��اي��و)
الجاري ــــ «متروبوليس أمبير صوفيل».
لالستعالم01/360251 :
www.ashkalalwan.org

