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فنون معاصرة

عادل عابدين

افتراضية مسكونة بعنف الصورة
ذاكرة
ّ
فيصل سمرة «مقاومًا» (األمر) الواقع
معرضه في «غاليري
ترافيك» في دبي ،مناسبة
ملراجعة تجربة هذا
ّ
السعودي الذي بات
ان
الفن
ً
أكثر ميال إلى املواجهة،
إذ تتخذ أعماله الجديدة
بعدًا صداميًا مع السائد
حازم سليمان

من شريط «برولوغ» لرائد ورانيا رافعي

وب�ص�م��ات دم��اء على ال �ج��دار .متاهة
ه �ي �ت �ش �ك��وك� ّ�ي��ة ل �ي��س م ��ن ال� �ض ��روري
محاولة فهمها ،بقدر ما هو مطلوب
ّ
االس �ت �س�لام ل�ش�غ��ل ه ��ذا امل��ؤل��ف على
لعبة التسلسل الكرونولوجي.
ي�ت�ح� ّ�ول ال�ض�ي��اع ف��ي ش��ري��ط «أو دي
أل» ( 2011ـ�ـ�ـ�ـ�ـ  21د) ل�س�ي�س�ك��ا ،إل��ى
ّ
بصرية .يدخل الفنان اللبناني
مفردة
إل��ى مبنى مؤسسة «كهرباء لبنان»،
وي�س�ت�ك�ش�ف�ه��ا ب��ال�ت�ف�ص�ي��ل .ال �ص��ورة
أشبه بحلم ،أو بعالم يتالشى.
ال يمكن مقاربة «أشغال فيديو »2011
بوصفها خطابات فنية ،بل بوصفها
ً
أف �ع��اال ذات� ّ�ي��ة على ت�خ��وم السياسي.
فهي مساءلة ملوقع الفرد ـــــ الفنان هنا
ـــــ في ال��واق��ع الشائك املحيط ب��ه .رغم
ت �ن� ّ�وع أدوات �ه��ا وم �ف��ردات �ه��ا ،تتقاطع
ه��ذه األع�م��ال عند مفاصل حساسة:
العالقة املبهمة مع املاضي ،استخدام
ً
ّ
محورية
األرش�ي��ف موضوعًا وم ��ادة
ت �ل �ت �ح��ق ب ��ال� �خ� �ي ��ال ،وان� � �ع � ��دام س�ب��ل
ّ
التواصل بني األفراد في الحاضر .كل
ذل��ك وس��ط طابع ع��ام أشبه باملتاهة،
يفرضه ك� ٌّ�م هائل من الضياع وسوء
الفهم.

م � �ن� ��ذ  ،2005ش � � �ه � ��دت ت� �ج ��رب ��ة
التشكيلي السعودي امل��ول��ود في
ال�ب�ح��ري��ن ف�ي�ص��ل س �م��رة ()1956
ً
ت � � �ح� � ��وال ف� � ��ي ال � �ش � �ك� ��ل وال� �ب� �ن� �ي ��ة
الداخلية وطرق استخدام األدوات
وال��وس��ائ��ل وت��وظ�ي�ف�ه��ا .معرضه
«واق � � � ��ع م � � �ح � � ّ�رف» ك� � ��ان م �ن �ط �ل �ق��ًا
ل �خ �ل��ق ظ� ��رف ب �ص ��ري اف �ت��راض��ي
يسير في م��وازاة الحياة اليومية
ويشتبك معها ليخلق ت��أث�ي��رات
ق ��وي ��ة وم� �ب ��اش ��رة ع �ن ��د امل �ت �ل �ق��ي.
مع توظيف اليومي
عالقة سمرة ً
واملألوف أرضية لطرح فرضيات
ك�ب��رى ل�ي��س أم� �رًا ج��دي �دًا .ال�ع��ودة
إل ��ى ت �ج��ارب��ه م �ن��ذ ال�ث�م��ان�ي�ن�ي��ات
ح� �ت ��ى م �ن �ت �ص��ف ال �ت �س �ع �ي �ن �ي��ات
تضعنا أم��ام تجارب باحتماالت
م �ف �ت��وح��ة .ل �ك��ن م �ن��ذ ت �ل��ك ال �ف �ت��رة
امل� �خ� �ب ��ري ��ة ف � ��ي م � �ش � ��روع � ��ه ،ك ��ان
اشتغاله واضحًا على خلق بنية
بصرية غنية وثرية بأقل وسائل
م�م�ك�ن��ة .ه ��ذا ال �ه��اج��س أن �ج��ز من
خ�ل�ال��ه م �ج �م��وع��ة م ��ؤث ��رة حملت
عنوان «جسد آخر» عام .1997
امل�ع��اص� ّ�رة ف��ي امل �ش��روع البصري
لهذا الفنان السعودي ،ال ترتبط
ف�ق��ط ب��ال��زم��ن ب�م�ع�ن��اه ال�ت�ق�ل�ي��دي.
ت �ل��ك ال�ت�ف��اص�ي��ل ال�ب�س�ي�ط��ة تضع
امل � ��أل � ��وف وامل � �ت � �ع� ��ارف ع �ل �ي��ه ف��ي
ح � �ي� ��ات � �ن� ��ا أم � � � � ��ام االخ � � �ت � � �ب � � ��ارات،
وبمواجهة مصائر مغايرة ملا هو
م�ت��وق��ع .ه��ذه ال�ن��زع��ة االخ�ت�ب��اري��ة

التي ت�لازم أعمال سمرة ،تنطلق
م��ن ميل إل��ى التعرية وامل�س��اء ل��ة،
ليس فقط في عالقة املادة بظرفها
الجديد ،بل أيضًا محاولة النفاذ
إل� � ��ى ق� �ن ��اع ��ات ج �م �ع �ي��ة س �ت �ب��دو
ه��زي �ل��ة ع �ن��د ك �ش �ف �ه��ا أم � ��ام ع��ال��م
متسارع ،لديه ما يكفي من القوة
والتأثيرات املرهقة واملربكة.
ت ��رت� �ك ��ز ت� �ج ��رب ��ة ف� �ي� �ص ��ل س �م��رة
ع �ل��ى خ �ط��وط ب�ح�ث�ي��ة م �ت��داخ �ل��ة،
فيما ت�ق��دم ت�ح�ف�ي��زات ن�ح��و وع��ي
ب�ي�ئ��ي ،ك�م��ا ف��ي «ال �ن��ار األخ �ي��رة»
ال� ��ذي ع ��رض ع ��ام  ،2002ن�ج��ده��ا
أيضًا ّ
تمرر تحفيزات أخرى حول
ّ
مفاهيم ملحة في واقعنا الراهن
مثل :الهوية واملعتقد والكراهية.
ت�ج��ارب تعاين مقومات املجتمع
ال �ع��رب��ي وق ��درت ��ه ع �ل��ى ال�ت�ع��اي��ش

يجمع معرضه بين
الرسم والتركيب
والفيديو آرت

مع ما يفرزه العالم من أفكار .في
لحظة م��ا ،سيبدو ال��وق��ع العربي
ينتجها
رهينًا لتحليالت جاهزة
ّ
العالم ويتعامل معها على أنها
حقائق .هذه النظرة التي ال تخلو
م��ن ع �ن��ف ،ت�خ�ل��ق ف��ي مواجهتها
واقعًا عنيفًا وصداميًا أيضًا.
ال �ع �م��ل ال � ��ذي أن� �ج ��زه س �م��رة ع��ام
 2008ب �ع �ن��وان «ال �ل �ح��م ال �ع��رب��ي»
(ص � ��ور دي �ج �ي �ت��ال) ي �خ �ل��ق ظ��رف��ًا
ب�ص��ري��ًا عنيفًا ع�ب��ر ام ��رأة منقبة
ت �ح�م��ل ذب �ي �ح��ة م ��ن امل �س �ل��خ كتب
عليها «ال�ل�ح��م ال �ع��رب��ي» .ينطلق
ه ��ذا ال �ع �م� ّ�ل م��ن ن�م�ط�ي��ة إع�لام�ي��ة
رائ�ج��ة ،لكنه يؤسس لجدل حول

ب �ن �ي��ة م�ج�ت�م�ع�ي��ة ت �ف ��رز إش � ��ارات
وص��ورًا ملتبسة قابلة للتحريف
وال �ت �ش��وي��ه .ي�م�ك��ن ه ��ذا ال�ع�م��ل أن
ي� �ك ��ون ن � ��واة ل � �ق� ��راءة ف ��ي م�ف�ه��وم
ال�ص��ورة وال �ص��ورة امل�ض��ادة بعد
ربطه بعمل آخ��ر بعنوان «اللحم
ال�غ��رب��ي» (ص��ور ديجيتال) ال��ذي
ُعرض أخيرًا في غاليري «ترافيك»
في دبي.
س � �م � ��رة ال � � � ��ذي اخ � � �ت � ��ار مل �ع��رض��ه
ال�ج��دي��د ع �ن��وان «م �ق��اوم��ة» يبدو
ً
اليوم أكثر ميال للمواجهة .أعماله
أخ � ��ذت ُب� �ع� �دًا ص��دام �ي��ًا م ��ع واق ��ع
ق�س��ري ل��دي��ه ،م��ا يكفي م��ن ال�ق��وة
واإلم�ك��ان��ات لوضع اإلن�س��ان أمام
التحديات الوجودية املعقدة .بني
ال��رس��م والتركيب والفيديو آرت،
تتحرك مدارات هذه األعمال التي
تعود إلى فترات زمنية متفاوتة.
ّ
لكنها تتآلف عبر عالقة عضوية
ل �خ �ل��ق ت ��أ ّث� �ي ��ر واس � �ت � �ف� ��زاز ق ��وي
ع�ن��د امل �ت �ل��ق��ي .امل��واج �ه��ة ف��ي ه��ذه
ال� �ت� �ج ��ارب س �ل �س �ل��ة م �ت �ص �ل��ة م��ن
ردود فعل ال تضعنا أم��ام نهاية
م�ح��ددة .في «النجاة  ،»2يؤسس
س � �م� ��رة ل� �ح ��ال ��ة ب� �ص ��ري ��ة أدائ � �ي� ��ة
ف ��ي ف �ض��اء ب � ��ارد وم �ظ �ل��م .س��ري��ر
م� �ع ��دن ��ي ذو ش� ��راش� ��ف ب �ي �ض��اء،
ُيسقط عليه فيلمًا قصيرًا الم��رأة
تغالب مواجع أو حالة كابوسية
غ�ي��ر م �ب��ررة للمتلقي .م��ا تعانيه
ّ
الشخصية ه�ن��ا ال ي��ول��د تعاطفًا
بقدر ما يخلق حالة من االستفزاز
امل � �ب� ��اش� ��ر ،وال � � �ف � � �ض � ��ول ...وح �ت��ى
النفور من ضيق يفرضه الفضاء
املحيط الذي يشبه فجوة سرعان
ما ستجد نفسك منزلقًا إليها.
ال ت� �ب ��دو ال �ت �ج��رب��ة م� �ج ��رد ف �ك��رة
ج �م �ي �ل��ة ب � �ق� ��در م � ��ا ه � ��ي ف��رض �ي��ة
ي��دع �م �ه��ا ب� �ش ��رح ن� �ق ��دي وص� ��ور
فوتوغرافية وف�ض��اءات مدروسة
تأخذ في الحسبان اللون وعالقة
الشكل بمحيطه .القيمة البحثية
ف� ��ي ت � �ج� ��ارب ه � ��ذا ال� �ف� �ن ��ان ت��أت��ي
م��ن م�ي�ل��ه ال ��دائ ��م إل ��ى االس �ت �ف��ادة
م��ن ال��واق��ع واس�ت�خ��دام معطياته
بطرق ملهمة.
يبدو العالم من وجهة نظر سمرة
ق��ائ �م��ًا ع �ل��ى ط �ب �ق��ات م ��ن ال�ع�ن��ف
ال� �ب� �ص ��ري .ث �م��ة ق �س��ري��ة ت �ف��رض
على الناس ،ومحاوالت لسلخهم
من واقعها ،ووضعها في عوالم
اف� �ت ��راض� �ي ��ة .ال � ��ذاك � ��رة ال �ج ��دي ��دة
ك �م��ا ي ��راه ��ا س �م��رة ت �ح��ول��ت إل��ى
م� �خ ��زون اف� �ت ��راض ��ي ل �ل �ك �ث �ي��ر م��ن
ّ
املحرفة .وهذه
الوقائع واألحداث
بدورها تخلق بالضرورة ذهنية
محرفة ،غير قادرة على التعايش
والتصالح مع الواقع الحقيقي.

بالد اسمها Sorry
أحمد الزعتري
م� ��اذا ي�ع�ن��ي أن ت��ذه��ب ل �ح �ض��ور م �ع��رض ل�ف�ن��ان
ع��راق� ّ�ي «م�ع��اص��ر»؟ كيف يمكن أن يتجاوز فنان
ّ
تحول نشرات األخبار إلى «فيديو آرت» ،وصور
ّ
ّ
ال� ّ�دم��ار إل��ى «ت�ج�ه�ي��زات ف�ن��ي��ة»؟ ال�ت�ح��دي الثاني
هو تجاوز الفنانني العراقيني املعاصرين الذين نقلوا الفن
ال�ع��راق��ي إل��ى أب �ع��اد أخ ��رى ،أم �ث��ال راف ��ع ال �ن��اص��ري ،وف��ائ��ق
حسن ،وجواد سليم.
ل�ك��ن ف��ي م �ع��رض ع ��ادل ع��اب��دي��ن ( )1973ال ��ذي تستضيفه
«دارة ال �ف�ن��ون» ف��ي ع� ّ�م��ان ،وال يحمل أي ع �ن��وان ،تكتشف
ّ
أن م��ا ك��ان ينقص املشهد الفني العراقي ه��و التهكم ال��ذي
ي �ض��اع��ف امل �ع��ان��اة! يستعمل
عابدين املقيم في فنلندا ،كل
م��ا ت�خ�ت��زن��ه م�خ�ي�ل��ة ال�ع��راق��ي
امل � �ع� ��اص� ��ر :ج � �س� ��ور م� �ه � ّ�دم ��ة،
وخ� � � �ب � � ��ز ،وج� � � � � � � ��دران م � �ل� � ّ�وث� ��ة
ب��ال�ن�ف��ط ،وع� �ب ��ارات االع �ت ��ذار.
يستعمل ع �ب��ارة «أن ��ا آس��ف»،
في تجهيز مقتبس عن الفتات
َ
املبهرجة.
نوادي الس فيغاس
خالل زيارته األولى للواليات
ّ
امل��ت�ح��دة ،ك��ان ُي�س��أل ع��ن بلده
فيجيب :العراق .كان يأتيه رد
الفعل دومًا(ّ Sorry :أنا آسف).
يقول عابدين« :كأنما ظهرت
بالد جديدة اسمها ...»Sorry
ه ��ذه ال �ب�ل�اد ال ي�م�ك��ن ال�ع�ب��ور
تستمد
أعمال
ّ
إل �ي �ه ��ا ،وال � �خ� ��روج م �ن �ه��ا ،إال
إذا ك ��ان ال �ش �خ��ص الج �ئ ��ًا ،أو
أهميتها من
ّ
محاصرًا ،أو ّ
مهددًا بالنزوح.
خفتها في
ّ
ل ��ذل ��ك ،وف ��ي ت�ج�ه�ي��ز «ال�خ�ط��ة
تصوير الوضع
ب» ،ال ي� �س� �ت� �ط� �ي ��ع ال� � ��زائ� � ��ر
القاتم في
امل � � � ��رور إل� � ��ى ال� �ج ��ان ��ب اآلخ� ��ر
م��ن امل�ع��رض إال ب��ال� ّ�س�ي��ر ف��وق
العراق
«ف � � � � ُ�رش» ع �ل��ى األرض ت��رم��ز
إل � ��ى «ع � ��دم اس� �ت� �ق ��رار األرض
ت �ح ��ت أق� � � ��دام امل� �ه � ّ�ج ��ري ��ن ،م��ا
لالتجاه».
يقود إل��ى فقدانهم
ّ
وت ��أت ��ي «ال� �خ� �ط ��ة ب» ل �ت��وف��ر
ّ
ب��دائ��ل دائ �م��ة أو م��ؤق�ت��ة ع�ل��ى م�ف�ت��رق ال�ط��ري��ق .ه��ذا التهكم
يبلغ ح� ّ�ده األع�ل��ى ليتفاقم ف��ي «خبز ال�ح�ي��اة» ( .)2008في
ّ
التركيبي ،يعزف أربعة موسيقيني في أحد
هذا الفيديو/
كباريهات القاهرة إيقاعاتهم على أرغفة خبز .هكذا ،ينجح
ف��ي ال �ت �ش��وي��ش ع �ل��ى ص� ��ورة «م �ص��در ال �ح �ي��اة ل ��دى بعض
الثقافات» من خالل تجريد الخبز من قدسيته.
األطفال أيضًا م�ج� ّ�ردون من قدسيتهم .في عمله الفيديو/
ّ
التركيبي «امل �ف��ردات الشائعة» ،ي�ق��ارب تعامل األط�ف��ال مع
امل �ف��ردات ال �ج��دي��دة ال�ت��ي ف��رض�ت�ه��ا ال �ح��رب ع�ل��ى ب�ل�اده .ل��ذا
جرت االستعانة بأطفال لكتابة هذه املفردات على جدران
ّ
عراقية األص��ل ال تتكلم
املعرض .إضافة إل��ى فيديو لطفلة
ّ
العربية ،يحاول الفنان تلقينها املفردات« :القاعدة» ،إعادة
ّ
إعمار ،عبوة ناسفة ،الله يرحمه ،مقبرة ّجماعية ،وغيرها.
تستمد أع �م��ال ع��اب��دي��ن أهميتها م��ن خ��ف�ت�ه��ا ف��ي تصوير
ال��وض��ع القاتم ف��ي ال�ع��راق .لكن ه��ذه الخفة تختفي عندما
تقترب م��ن األف�ك��ار امل�ب��اش��رة .ال�ح��ل ،إذًاّ ،إم��ا ّ باالبتعاد عن
ّ
ّادعاء الحكمة ،أو مواصلة التمارين على الخفة والتهكم.
معرض عادل عابدين :حتى  26أيار (مايو) ــــ «دارة الفنون» (عمان).
0096264643251

فالش
عشر س �ن��وات ،اكتشف ب�س��ام جعيتاني
■ قبل ّ
( )1962رقاص فوكو في «متحف املهن والفنون في
فرنسا» .اليوم ،يستعيد التشكيلي ما استوحاه من
ّ
تحركات اآلل��ة التي استخدمها الفيزيائي الفرنسي
ل�ي��ون ف��وك��و ّإلث �ب��ات دوران األرض ع��ام  .1851في
م�ع��رض��ه «ال ��رق ��اص» ،ي��رس��م ع�ل��ى ال�ق�م��اش ح��رك��ات
اآلل��ة ودوائ��ره��ا ،بواسطة األكريليك واألل ��وان البراقة
وال��ذه �ب� ّ�ي��ة ،وس�ي�ف�ت�ت�ح��ه ع �ن��د ال �س��ادس��ة م �س��اء غد
ف��ي «غ��ال�ي��ري جانني رب�ي��ز» (ال��روش��ة ـــــ ب�ي��روت)،
وي �س �ت �م � ّ�ر ح �ت ��ى  18ح � ��زي � ��ران (ي ��ون � �ي ��و) امل �ق �ب��ل.
لالستعالم01/868290 :

■ ب��رع��اي�ّ�ة رئ�ي��س أس��اق�ف��ة ب �ي��روت ل�ل�م��وارن��ة بولس
مطر ،تنظم جامعة قدامى «الحكمة» ندوة حول ديوان
ال�ش��اع��ر ال��راح��ل أم�ي�ن رزق «ال �ع��رف ال �ب��اق��ي» ،عند
السادسة مساء غد ،في «قاعة جبران خليل جبران»
ف��ي مبنى ق��دام��ى «الحكمة» (األش��رف�ي��ة ـــــ ب�ي��روت).
ت�ت�خ�ل��ل ال� �ن ��دوة ق � � ��راءات ل�ن�ق�ي��ب ال �ص �ح��اف��ة م�ح�م��د
البعلبكي والشاعر هنري زغيب.

■ خصصت املجلة الشهرية الفلسطينية «العودة»
عددها لشهر أيار (مايو) للذكرى الـ 63للنكبة .املجلة
التي تصدر عن «دار العودة للدراسات والنشر» في
لندن ،خصصت تحقيقها الرئيسي ألزمة مخيم نهر
ال �ب��ارد ف��ي سنتها الخامسة .ك��ذل��ك تضمن تقريرًا

■ ي�ف�ت�ت��ح ال�ت�ش�ك�ي�ل��ي ج ��ان ب ��ول غ�ي��راغ��وس�ي��ان
معرضه «غير امل��رئ��ي» عند السابعة مساء بعد غد
الخميس ،في «غاليري إيماغوس» (الزلقا ـــــ شمالي
ّ
يستمر املعرض حتى  4حزيران (يونيو)
بيروت).
املقبل .لالستعالم01/888643 :

ع��ن ال� ً�دع��وات إل��ى انتفاضة ثالثة ف��ي ذك��رى النكبة،
إضافة الى ملف خاص عن اغتيال الناشط فيتوريو
أريغوني.

■ بالتعاون مع «بيت الشعر» في املغرب ،اختارت
«دار ال�ن�ه�ض��ة ال�ع��رب� ّ�ي��ة» أرب �ع��ة دواوي� ��ن لشعراء
ش �ب ��اب ل �ن �ش��ره��ا ،ب �ه ��دف ت �ش �ج �ي��ع ال �ج �ي��ل ال �ش��اب
ع �ل��ى خ� ��وض ه� ��ذا ال �غ �م ��ار .ال� ��دواوي� ��ن األرب� �ع ��ة هي
«ال �ب �ح��ر وردة ال ��رؤي ��ا» ل�ل�ب�ن��ان��ي ج ��وزي ��ف دع �ب��ول،
ّ
للمغربية نسيمة ال��راوي ،و«ي��رت� ّ�د إليه
و«أتالنتيكا»
يهوى ،و«الكتابة من نقط
أحمدج
للفلسطيني
قلبه»
ّ
التالشي» للمغربي سامي دقاقي.
■ ت�ف�ت�ت��ح ال�ت�ش�ك�ي�ل�ي��ة ك�ي�ك��ي ب��وك��اس��ا
(ال� � �ص � ��ورة) ،ع �ن��د ال� �س ��ادس ��ة م �س ��اء غ��د
م �ع��رض �ه��ا  Dieciف ��ي غ��ال �ي��ري Pièce
( Uniqueال �ص �ي �ف��ي ـ�ـ�ـ�ـ�ـ وس ��ط ب �ي ��روت).
امل�ع��رض ه��و مجموعة م��ن ع�ش��ر ل��وح��ات
يتعايش فيها الرسم االنطباعي املعاصر
م��ع ال��رس��وم ال�ت�ق�ل�ي��دي��ة .ي�س�ت�م� ّ�ر امل�ع��رض
حتى  4حزيران (يونيو) .لالستعالم01/975655 :

■ أطلقت صالة «ذا رانينغ هورسز» (الكرنتينا ـــــ
بيروت) املخصصة للفنون املعاصرة الطبعة الثانية
م��ن م �ع��رض «أح�ل��ام وك��واب �ي��س ورغ �ب��ات ...»2
أعمال متنوعة القوالب واألدوات يقترحها الفنانون
امل �ش��ارك��ون آرون ج��ون �س��ون ،وك��ارل��و كشيشيان،
وإي�م��ي مياشيتا ،وغيرلي م�ي��ات ،ودايفيد سبيرت.
لالستعالم01/562778 :
ّ
الدورية ،يفتح «املجلس الثقافي
■ في إطار ندواته
للبنان الجنوبي» باب النقاش حول كتاب «تفسير
ال�ع�ج��ز ال��دي �م��وق��راط��ي ف��ي ال��وط��ن ال �ع��رب��ي» (م��رك��ز
دراس � ��ات ال��وح��دة ال �ع��رب� ّ�ي��ة)ّ .وي�س�ت�ض�ي��ف املجلس
الباحث سمير املقدسي الذي ألف الكتاب مع الباحث
ابراهيم بدوي .يرى الباحثان إن العجز الديموقراطي
م��رت �ب��ط ب �خ �ي ��ارات ال �ن �ظ��م ال �س �ي��اس �ي��ة .ال �ل �ق��اء عند
ال �س��ادس��ة م �س��اء ب�ع��د ال�خ�م�ي��س ف��ي ق��اع�ـ��ة املجلس
(شارع املزرعة) .لإلستعالم01/703630 :

