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مهرجان الموسيقى المستقلة
يلتقط نبض الشارع العربي

نادين كنعان
عــامــا بعد ع ــام ،يقترب مهرجان «بـيــروت آند
بيوند» أكثر من األهداف الكثيرة التي وضعها
ل ــدى ان ـطــاق ـتــه ف ــي ع ــام  2013بــال ـشــراكــة مع
«مـهــرجــان أوسـلــو ملوسيقى الـعــالــم» ،انطالقًا
من غاية أساسية هي «التعريف باملوسيقى
املـسـتـقـلــة ف ــي امل ـن ـط ـقــة ال ـعــرب ـيــة م ــع الـتــركـيــز
ّعـلــى األع ـم ــال ذات امل ـس ـتــوى الـفـنــي ال ـعــالــي».
إنــه مساحة لالجتماعات والـعــروض وتبادل
ّ
تشجع كثيرًا على التشبيك
األفكار والخبرات،
ّ
والـتـعــاون ،وإيـجــاد حلول تلبي االحتياجات
املـلـحــة لـلـمــوسـيـقـيــن املـسـتـقـلــن ال ـش ـبــاب في
ع ــال ــم الـ ـع ــرب ــي .فـ ــي ال ـ ـ ـ ــدورة امل ــاضـ ـي ــةّ ،طـ ّـبــق
القائمون على الحدث مفهومًا جديدًا تمثل في
استضافة فنان يـ ّ
ـؤدي دور القيم الفني .بعد
نجاح التجربة مع اللبناني وائل قديح ()1979
سـيـقــي واملـلـ ّـحــن
فــي ع ــام  ،2016ح ــان دور املــو ّ
املـ ـصـ ــري مـ ــوريـ ــس لـ ــوقـ ــا ،املـ ـل ــق ــب بـ ـ ـ «س ــاح ــر
اإللكترونيك» في نسخة عام ( 2017من اليوم
حتى  10كانون ّ
األول /ديسمبر الحالي) .مع
بداية ما سمي بـ «الربيع العربي» ،بدأت أعمال
لــوقــا تكتسب شـهــرة واس ـعــة ،وق ــد ش ــارك في
النسخة األولــى من «بيروت آنــد بيوند» وفي
جوالت املهرجان في  2013و ،2014قبل أن يعود
إل ــى ب ـيــروت ال ـعــام املــاضــي إث ــر إصـ ــدار ألـبــوم

«بيروت آند بيوند» .

«بـنـحـيــي الـبـغـبـغــان» (األخ ـب ــار )2015/2/19
ملـ ــاذا اخ ـتــرتــم م ــوري ــس ل ــوق ــا؟ تـجـيــب مــديــرة
التطوير واالستراتيجيا للمهرجان ،جوليان
ّ
صــري «قــريــب مــن الحدث
عــرب ،بــأن الفنان املـ ّ
مـنــذ انـطــاقـتــه ،كـمــا أن ـنــا دعـمـنــاه كـثـيـرًا على
على الرغم
الصعيد الدولي لناحية الجوالت...
ّ
ّ
ّ
الفنية ّالفتة جـدًا ،إال أنــه كان
من أن إنتاجاته
لــديـنــا دائ ـم ــا ش ـعــور ب ــأن ــه ق ــادر عـلــى تشكيل
إضافة إلــى «بـيــروت آنــد بيوند» .كانت لدينا
رغبة هذه السنة في العمل مع ّ
قيم من خارج
ّ
لبنان ،وشعرنا بأنه من األفضل أن يكون على
درايــة بطبيعة الـحــدث»ّ .وتضيف عــرب« :قـ ّـدم
موريس واقترح فنانني أثروا في أعماله ،مثل
ّ
ّ
ريـتـشــارد دوس ــن ،لــكــن األس ـمــاء كــلـهــا ّتعكس
ّ
أيضًا ّ
توجهات املهرجان» .ال شــك في أنــه مع
ّ
تغير ّ
ّ
القيم ،يتغير مضمون البرمجة والتجربة
ّ
ككل .هكذا ،فإن متابعة موريس ملا يجري على
الساحة الفنية املستقلة في القاهرة واضحة
في البرمجة الفنية التي تحتوي على «صبغة
مصرية» ،وكــذلــك األمــر بالنسبة إلــى برنامج
ّ
املتخصصني الــذي يضم  12فنانًا مــن العالم
صــريــن .فــي هــذا
الـعــربــي ،مــن بينهم أرب ـعــة مـ ّ
الـسـيــاق ،تلفت جوليان إلــى أن ــه مــن املفيد أن
نـحــاول أن نشرح للناس «طبيعة عمل ّ
القيم
الـفـنــي ،ونـعـ ّـرفــه على املحيط ال ـ ّـذي يعمل ّفيه
واملــوسـيـقــى الـتــي ّ
يحبها ويـتــأثــر ب ـهــا ...إنـهــا

ب ـب ـس ــاط ــة دعـ ـ ــوة الكـ ـتـ ـش ــاف ال ـع ـن ــاص ــر ال ـتــي
صنعت موريس لوقا».
على صعيد البرنامج الفني ،سيكون االفتتاح
في ( The Grand Factoryالكرنتينا ـ بيروت)
مــع اللبنانية يــاسـمــن ح ـمــدان ( )20:30التي
سـتـقـ ّـدم ألبومها الـجــديــد «الـجـمـيــات» ّ
للمرة

أسهم الموسيقي المصري
موريس لوقا في إعداد دورة
مختلفة بصبغة مصرية
أمل في نقل التجربة
إلى مناطق لبنانية أخرى
األولى في بيروت ،يتبعها املوسيقي والفنان
املـتـعـ ّـدد الــوســائــط املغربي ـ ـ األمـيــركــي H.A.T
ْ
(ح ــات ــم َبــلـ َـي ـم ـنــي ـ ـ  .)22:30ف ــي ال ـي ــوم الـتــالــي
( KEDـ الكرنتينا) ،يحني موعد العمانية أمل
ّ
وقار ( ،)20:30يليها رباعي لني أديب (سوريا
ـ  ،)22:00ثم ريتشارد دوسن (إنكلترا ــ.)23:00
يستضيف املكان نفسه الفعاليات ّ
املقررة في 9
كانون االول ،حيث سيطل ( Kid Forteenخضر

ّ
عــل ـيــق ـ ـ ـ  ،)20:30تـلـيــه ف ــرق ــة PANSTARRS
املـصــريــة ( ،)22:00قـبــل أن تختتم الـلـيـلــة مع
( PORESTالعراقي األميركي مــارك جرجس ـ
.)23:00
آخــر ّأي ــام الـبــرنــامــج الـفـنــي ،ستبقى فــي KED
الـ ـ ــذي س ـي ـح ـت ـضــن امل ـص ــري ــة ديـ ـن ــا ال ــودي ــدي
( )20:30قـبــل أن يلتقي الـجـمـهــور فــرقــة THE
 BROTHER MOVES ONمن جنوب أفريقيا.
كما نرى ،األسماء املعروفة قليلة ،وهذا انطالقًا
م ــن رغ ـبــة املـنـظـمــن ف ــي أن يـعـتـبــر الـجـمـهــور
«بيروت آند بيوند» مساحة اكتشاف ال تقتصر
فقط على لقاءات جديدة مع فنانني معروفني.
«حتى الفنانون املعروفون سيذهبون باتجاه
تقديم محتوى جــديــد» ،تـقــول جــولـيــان عــرب.
ّ
ّ
تشدد األخيرة على أن وجود ياسمني حمدان
ّ
لــه رمــزيــة كونها مــن رواد املوسيقى البديلة
ـان« :غالبية فناني األنــدرغــراونــد في
فــي لـبـنـ ّ
لبنان تــأثــروا بــأعـمــال ياسمني وزي ــد حمدان
(ّ .»...)SoapKills
توضح جوليان أنــه منذ بداية العام الحالي
«سـلـكـنــا طــريــق الـتـجــديــد وامل ـج ــازف ــة» .هــي ال
تـتـحـ ّـدث فقط على ّأي ــام «ب ـيــروت آنــد بيوند»
األرب ـ ـعـ ــة امل ـن ـت ـظ ــرة ،ب ــل ت ـش ـيــر إلـ ــى األن ـش ـطــة
التي جــرت منذ الصيف املــاضــي .في حزيران
(يونيو) املاضيّ ،
قدم املهرجان عرضًا سمعيًا
ـ بصريًا مشتركًا بعنوان «حفل زفــاف» ،جمع

