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موسيقى

االفتتاح الليلة في «متروّ المدينة»

«ارتجال» يبلغ سن الرشد :روك وتجريب

يحتفل «المهرجان
الدولي للموسيقى
التجريبية – ارتجال» هذه ً
السنة ،بعيده الـ ،18مكمال
مسيرته الشائكة في ظل
الصعوبات التي تعترض
نمط الموسيقى الذي
ّ
يصر على تقديمه عامًا
بعد عامّ ،
مطورًا برمجته
ونوعية ضيوفه معًا.
تنطلق اليوم األمسية
األولى في «مترو
المدينة» مع مجموعة
من الفنانين العالميين
والمحليين

ساندرا الخوري
في كل دورة ،يأتي املنظمون بعنصر
جديد على الحدث الــذي بات موعدًا
ثابتًا ومنتظرًا لدى محبي اكتشاف
أنـ ــواع مـتـجــددة مــن املــوسـيـقــى .هــذا
العام ،ينقسم املهرجان إلى جزءين.
اعتدنا في سنوات املهرجان األولى
أن يـكــون التركيز على تيمة معينة
طـ ــوال م ــدة الـ ـح ــدث ،ث ــم ف ــي األعـ ــوام
األخـ ـ ـ ـي ـ ـ ــرة بـ ـ ـ ــات لـ ـلـ ـمـ ـه ــرج ــان ن ـمــط
مــوس ـي ـقــي يـ ـح ـ ّـدد خ ـط ــا م ـع ـي ـنــا فــي
كل دورة .أمــا الجديد في ال ــدورة 18
مــن «ارت ـج ــال» ،فـهــو اخـتـيــار نمطني
موسيقيني عنوانني لكل من القسمني
ال ــذي يـتــألــف منهما ال ـحــدث .الـجــزء
األول يمتد على يومني ،بدءًا من هذا
امل ـس ــاء ،لـيــأخــذ امل ـهــرجــان اسـتــراحــة
قبل استئناف القسم الثاني منه في
 5و 6نيسان (أبريل).
بحسب منظمي املهرجان ،فهذا العام
ُ
طبع برحيل كبار في مجال املوسيقى

ال ـبــدي ـلــة ،عـلــى غ ــرار املـغـنــي واملــؤلــف
ال ـب ــري ـط ــان ــي م ـ ــارك اي س ـم ـيــث ال ــذي
ُعرف بنمط الروك البديل ،إضافة إلى
املؤلف األيسلندي يوهان يوهانسن
وغ ـي ــره ـم ــا .م ــن هـ ــذا امل ـن ـط ـلــق ،ي ـقـ ّـدم
الـحــدث نوعًا مــن التحية للموسيقى
التجريبية فــي الـشــق األول مـنــه ،في
ّ
حني يركز على الروك البديل الصاخب
في الشق الثاني منه .ما زال مهرجان
«ارتـجــال» في سنته الــ 18وفيًا لخطه
البعيد كل البعد عن السائد ،ليأخذنا
الى عالم مختلفّ ،
مروجًا للممارسات
املــوسـيـقـيــة امل ـع ــاص ــرة والـتـجــريـبـيــة.
فـمـفـهــوم امل ـهــرجــان مـبـنــي عـلــى فـكــرة
االختبار والبحث عن لغة جديدة في
املــوسـيـقــى واألصـ ــوات مـنــذ انطالقته
عـ ـ ــام  2001مـ ــع شـ ــريـ ــف ص ـح ـن ــاوي
وم ــازن كــربــاج .صعوبة تنظيم حدث
مماثل سنويًا ،لم يكن عائقًا أمامهما،
ّ
إذ إن الفضول كان أقوى .من املؤكد أن
هذا املهرجان ال يتوجه إلى الجمهور
ّ
َ
مؤسسي الحدث راهنا
األوسع ،ولكن

ع ـل ــى ح ــب االس ـت ـك ـش ــاف وال ـت ـج ــارب
الجديدة املوجود لدى هذه املجموعة
من الناس التي يتوجه إليها املهرجان.
وك ــان ــت ال ـت ـجــربــة آنـ ـ ــذاك ت ـه ــدف إلــى
ت ـس ـل ـي ــط ال ـ ـ ـضـ ـ ــوء عـ ـل ــى امل ــوس ـي ـق ــى
املعاصرة والتجريبية .فقررا رغم كل
شيء أن يسلكا هذا االتجاه املرتجل.
لــدى تأسيسه ،كــان املهرجان يقتصر

األهم في الحدث هي فكرة
البحث عن لغة آفاق جديدة
في التعبير الفني
عـلــى ي ــوم واح ــد وعـلــى أرب ــع حـفــات،
لـيـمـتــد ع ـلــى م ــر ال ـس ـن ــوات إلـ ــى أي ــام
عـ ــدة وأم ـس ـي ــات مــوسـيـقـيــة م ـت ـعــددة
وم ـت ـن ــوع ــة م ـس ـت ـق ـط ـبــا أس ـ ـمـ ــاء أك ـثــر
شهرة في املجال.
م ــن ي ـعــرف امل ـه ــرج ــان وي ـتــاب ـعــه منذ
فترة ،يدرك جيدًا أن تسمية «ارتجال»
ال تـ ـع ــود إلـ ـ ــى ك ــون ــه ي ـ ـقـ ـ ّـدم ح ـفــات

موسيقية مرتجلة .بل على العكس،
هــو قــائــم على تقديم بــرامــج محددة
ّ
ومعدة مسبقًا ،قد يكون فيها الكثير
من التجريب ،بعضها ناجح واآلخر
قد يبقى في خانة التجربة البعيدة
عــن أي متعة موسيقية .ولكن األهــم
هــي فـكــرة البحث عــن لغة موسيقية
جــديــدة وآف ــاق مختلفة فــي التعبير
الفني واملــوسـيـقــي .تـتــوزع الحفالت
كــال ـعــادة عـلــى ع ــدد م ــن األم ــاك ــن في
بيروت ،هي «مترو املدينة» و«مركز
بيروت للفن» في الشق األول ُمنها.
أما الجزء الثاني من املهرجان ،فيقام
في ّ
مقر «زقاق» في الكرنتينا.
مــن املـحـطــات ال ـب ــارزة فــي املـهــرجــان
ه ــذا ال ـع ــام ت ــري ــو ال ـج ــاز الـتـجــريـبــي
االسـ ـ ـ ـت ـ ـ ــرال ـ ـ ــي «ذا ن ـ ـي ـ ـكـ ــس» ال ـ ـ ــذي
س ـن ـس ـم ـعــه فـ ــي ال ـل ـي ـل ــة األول ـ ـ ـ ــى مــن
املهرجان (مترو املدينة) ،إلى جانب
امل ــؤل ــف املــوسـيـقــي وعـ ــازف الـغـيـتــار
االكوستيك األملــانــي كــاوس بويسر
فيراري والثنائي اللبناني «ستريس
ديـ ـسـ ـت ــري ــس» اإللـ ـكـ ـت ــرون ــي امل ــؤل ــف
مــن املوسيقيني فــادي طبال و«مــدام
شاندلييه» فــي األمسية األول ــى .في
ال ـيــوم الـثــانــي مــن ال ـح ــدث ،يستقبل
ً
«م ــرك ــز ب ـي ــروت لـلـفــن» ك ــا م ــن رائ ــد
ياسني وديو «أطلس» إضافة إلى كل
مــن إريـنــا تــومــازيــن ومــايـكــل زيــرانــغ
ورب ــاع ــي ج ــاز ج ــدي ــد .م ــن املـحـطــات
املـهـمــة أي ـضــا فــي ال ـحــدث ه ــذا الـعــام
فرقة الروك الفرنسية «وازو تامبيت»
التي تطبع اليوم الثالث من الحدث
فــي استديوهات «زق ــاق» الــى جانب
مجموعة من املوسيقيني اللبنانيني
في فرقة جديدة تحمل اســم «إلفي»
لننتقل ال ــى املــوسـيـقــى االلكترونية
مع «تسجيل ُمجاه» ثم ربيع بعيني.
ويختم املهرجان أمسياته في الليلة
األخ ـ ـيـ ــرة مـ ــع ال ـغ ـي ـت ــار ال ـك ـهــربــائــي
واملـ ــوس ـ ـي ـ ـقـ ــى اإلل ـ ـك ـ ـتـ ــرون ـ ـيـ ــة ب ـ ـ ــأداء
لهانس تامن وع ــودة ّ
لخيام الالمي
ال ــذي أصـبــح مــن الضيوف الدائمني
ف ــي ال ـح ــدث ومــوسـيـقـيــن لبنانيني
ي ـس ـت ـك ـش ـفــون أنـ ـم ــاط ــا ح ــدي ـث ــة بــن
الروك واملوسيقى اإللكترونية.
«املـهــرجــان الــدولــي للموسيقى التجريبية
– ارتـ ـج ــال» 29 :و 30آذار (م ـ ــارس) ـ ـ 5
و 6ن ـي ـســان (أبـ ــريـ ــل) ـ ـ ـ ـ «مـ ـت ــرو املــدي ـنــة»
(ال ـح ـمــرا)« ،مــركــز ب ـيــروت لـلـفــن» (جسر
الواطي) ،واستديو «زقــاق» (الكرنتينا) ـ ـ ـ
لالستعالم 03/910209 :ـ ـ ـ irtijal.org

من البرنامج

يافا
ساودرغيته

حدث

المشاركة اللبنانية األولى في «بينالي العمارة»:
ّ
«ما تبقى» من مساحاتنا
ضمن لقاء أقيم في
«صالون بيروت» أول من
أمس ،أعلنت ّ
منسقة
الجناح اللبناني األكاديمية
والمعمارية هالة يونس
عن المشاركة اللبنانية
وبرنامجها في الدورة
السادسة عشرة من البينالي
الدولي الذي يحمل هذه
السنة ثيمة المساحات
الخالية والفارغة
روان عزالدين

«ذا نيكس» ()The Necks
اليوم ـ  20:30ـ مترو المدينة

«وازو تامبيت»
 4/5ـ  20:30ـ زقاق

خيام الالمي
 4/6ـ  20:30ـ زقاق

رباعي كونكا ،دورنر ،إدواردز ،سبيرا
 3/30ـ  20:00ـ مركز بيروت للفن

Ilvy
 4/5ـ  20:30ـ زقاق

«كرخانة»
 4/6ـ  20:30ـ زقاق

تـ ــريـ ــو أس ـ ـتـ ــرالـ ــي مـ ـ ـع ـ ــروف م ــؤل ــف
مــن كــريــس أب ــراه ــام (ب ـيــانــو) ولــويــد
س ــوان ــن (دابـ ــل ب ــاي ــس) وت ــون ــي بــاك
(درامـ ــز)ُ ،ع ــرف خصوصًا بتأديته
قطعًا موسيقية طويلة ،تعتمد على
تـطــويــر فـكــرة موسيقية وتـكــرارهــا.
م ــن أبـ ــرز أع ـمــالــه أل ـب ــوم «فــرت ـي ـغــو »
الصادر عام .2015

فــرقــة روك فــرنـسـيــة «حـ ـ ــرة» ،تعبر
الحدود والثقافات ،تشكل موسيقاها
مـ ـلـ ـتـ ـق ــى بـ ـ ــن الـ ـ ـ ـ ـ «بـ ـ ــوسـ ـ ــت روك»
والـجــاز واملوسيقى العربية والبانك
وااللـ ـكـ ـت ــرونـ ـي ــة ال ـت ـج ــري ـب ـي ــة .أح ــدث
ّ
ويضم
ألبوماتها يحمل عنوان «اآلن»
مـ ـش ــارك ــات مل ــوس ـي ـق ـي ــن ل ـب ـنــان ـيــن
مثل «تــو أور ذا دراغــونــز» وشريف
صحناوي وباسكال سيميردجيان
ويمنى سابا وشربل هبر.

ع ــازف ع ــود عــراقــي ُع ــرف بانتقاله
بــن الــريـبــرتــوار العربي الكالسيكي
والتأليف املعاصر للموسيقى ،وقد
حقق لنفسه شـهــرة عــاملـيــة ،بفضل
إضفائه الجديد على موسيقى العود.

ف ــرق ــة رب ــاع ـي ــة أك ــوس ـت ـي ــك ج ــدي ــدة،
مــؤلـفــة مــن موسيقيني يـنـتـمــون الــى
أماكن جغرافية مختلفة ،تنطلق من
الجاز لتتوسع في مجال املوسيقى
التجريبية املـعــاصــرة ،معتمدة على
آالت الكالرينيت والترامبيت والدابل
بايس والدرامز.

رب ــاع ــي روك لـبـنــانــي تــألــف حــديـثــا،
ّ ً
يضم كال من جو قارح (غيتار باس
وأداء صــوتــي) وب ــول طوبيا (غيتار
كـهــربــائــي وسـنـثـســايــزر) وأنـطــونــي
حكيم (غـيـتــار كـهــربــائــي) وغــابــريــل
ساركيسيان (درامز).

ت ـ ـضـ ـ ّـم املـ ـجـ ـم ــوع ــة س ـب ـع ــة ع ــازف ــن
مجددين ومعروفني مــن ثــاث مــدن،
بـيــروت والـقــاهــرة واسطنبول التقوا
في بيروت للمرة االولــى عــام ،2014
يمزجون عناصر موسيقية تجريبية
متنوعة.

بـ ـ ـمـ ـ ـب ـ ــادرة فـ ـ ــرديـ ـ ــة مـ ـ ــن أك ــاديـ ـمـ ـي ــن
وب ــاح ـث ــن ل ـب ـنــان ـيــن م ــن «ال ـجــام ـعــة
ال ـل ـب ـنــان ـيــة» ،و«ال ـج ــام ـع ــة الـلـبـنــانـيــة
األميركية» ،و«املركز العربي للعمارة»
و«جمعية املشاهد» ،سيشارك لبنان
ّ
للمرة األولى هذه السنة في «بينالي
العمارة» في مدينة البندقية ،برعاية
وزارة ال ـث ـقــافــة ون ـق ــاب ــة امل ـه ـنــدســن.
ضمن لقاء أقيم في «صالون بيروت»
أول من أمــس ،أعلنت ّ
منسقة الجناح
ال ـل ـب ـن ــان ــي األك ــاديـ ـمـ ـي ــة وامل ـع ـم ــاري ــة
هــالــة يــونــس عــن املـشــاركــة اللبنانية
وبــرنــام ـج ـهــا ف ــي ال ـ ـ ــدورة ال ـســادســة
ع ـش ــرة م ــن ال ـب ـي ـنــالــي الـ ــدولـ ــي ال ــذي
يـحـمــل ه ــذه ال ـس ـنــة ثـيـمــة امل ـســاحــات
الخالية والفارغة (.)Freespace
م ـ ـقـ ــاربـ ــة ال ـ ـج ـ ـنـ ــاح الـ ـلـ ـبـ ـن ــان ــي ل ـ ّه ــذا
املوضوع تأتي عبر عنوان «ما تبقى»
ّ
( )The Place That Remainsالذي يركز
على منطقة نهر بيروت .تعلل يونس
ّ
اختيار هذه املساحة ألسباب تتعلق
ً
أوال بكونها منطقة استراتيجية ،كما

ّ
أنها قريبة من بيروت وتعد متنفسًا
ألهلها ،إضافة إلى الدراسات الكثيرة
ّ
ال ـتــي ت ــرك ــزت ح ــول طبيعتها .طبعًا
ال يشتمل ذل ــك عـلــى الـنـهــر وح ــدوده
الجغرافية ،بل ّ
يمتد من جبل الكنيسة،
ً
وصوال إلى البحر األبيض املتوسط،
وي ـض ــم أهـ ــم امل ـص ــاي ــف م ـثــل بــرمــانــا
وح ـم ــان ــا وب ـح ـم ــدون وع ــال ـي ــه وبـيــت
مـ ــري .ه ـنــاك أي ـضــا ال ـن ـهــر وحــوضــه،
امل ـن ـح ــدرات ،واألدوي ـ ـ ــة الـ ـح ـ ّ
ـادة الـتــي
وج ــد ال ـع ـمــران وال ـتــدخــات البشرية
سبيلها إليها فباتت تحوي املصانع،
وال ـب ـيــوت وامل ـق ــال ــع ،وال ـب ـقــع املـلــوثــة،
واألراضـ ـ ــي ال ــزراع ـي ــة وب ـعــض الـقــرى
امل ــأه ــول ــة .ل ـكــن امل ـش ــارك ــة الـلـبـنــانـيــة
ت ـ ـهـ ــدف إل ـ ـ ــى الـ ـت ــركـ ـي ــز عـ ـل ــى ب ـعــض
امل ـس ــاح ــات ال ـخــال ـيــة أي ت ـلــك ال ـتــي ال
ت ـ ــزال مـلـكـيـتـهــا مـلـتـبـســة وض ــائ ـع ــة،
ب ـ ـهـ ــدف فـ ـه ــم امـ ـ ـت ـ ــداده ـ ــا وس ـي ــاق ـه ــا
التاريخي ،كما ستتم اإلض ــاءة على
عنصر املاء الذي ّ
يعد رابطًا أساسيًا
بــن قــراهــا ومـنــاطـقـهــا .وف ــق يــونــس،
فإن املشروع يسعى إلى تقييم قاعدة
األرض الطبيعية لتوضيح وتسهيل
الـفـكــرة أم ــام املـشــاريــع العمرانية في
املستقبل التي عليها أن تفهم طبيعة
ه ـ ــذه األرض ،وت ـب ـن ــي ع ـل ـي ـهــا ال أن
تـمـحــوهــا .ي ـضــاف إل ــى ذ ّل ــك الـجــانــب
الـ ـت ــاريـ ـخ ــي الـ ـ ـ ــذي ي ـت ـم ــث ــل ب ـح ـســب
امل ـن ـظ ـمــن ب ـ ـ «الـ ـنـ ـظ ــام ال ــرأس ـم ــال ــي»
م ـنــذ امل ـجــاعــة ال ـك ـبــرى خ ــال ال ـحــرب
العاملية األول ــى ،حتى الحاضر الذي
بــات فيه العمران بمعظمه يستوفي
الـ ـطـ ـم ــوح ــات ال ــربـ ـحـ ـي ــة ف ـ ــي أح ـس ــن
األحـ ـ ـ ـ ــوال .ه ـ ــذه امل ـس ــاح ــة ال ـشــاس ـعــة
ّ
التنوع
التي تكاد تكون نموذجًا عن
الجغرافي والطبيعي فــي كــل لبنان،
ستتم مقاربتها من زاويـتــن :واحــدة
جغرافية وأخرى فنية ـ فوتوغرافية.
في الشق الجغرافي ،تعاون القيمون
م ـ ـ ــع املـ ـ ــديـ ـ ــريـ ـ ــة ال ـ ـ ـعـ ـ ـ ّ
ـامـ ـ ــة ل ـ ـل ـ ـشـ ــؤون
ال ـج ـغــراف ـيــة ف ــي ال ـج ـيــش ال ـل ـب ـنــانــي.
إذ س ـي ـب ـنــي أحـ ـم ــد خ ــوج ــة مـجـ ّـسـمــا
مل ـن ـط ـق ــة حـ ـ ــوض الـ ـنـ ـه ــر ب ــاالس ـت ـن ــاد

إلــى الخرائط الرسمية التي ّ
قدمتها
املــديــريــة .أمــا املـقــاربــة الفوتوغرافية،
فتشتمل على  6مـصــوريــن لبنانيني
ومقيمني فــي لبنان اختارتهم لجنة
ّ
مؤلفة مــن هالة يــونــس ،وأكاديميني
آخـ ـ ـ ــريـ ـ ـ ــن هـ ـ ـ ــم كـ ــري ـ ـس ـ ـتـ ــن م ـ ــاض ـ ــي،
وجــوزيــف رسـتــم ،وعبد الحليم جبر
ّ
واملصور
وآالن ليلوب .املــؤرخ الفني
اللبناني غــريـغــوري بجاقجيان هو
أحـ ــد املـ ـش ــارك ــن .ت ـت ـبــع ب ـجــاق ـج ـيــان
خ ــط ال ـق ـمــم األسـ ـ ــود ك ـمــا ُر ِسـ ـ ــم على
الـخــريـطــة .يلتقي ه ــذا الـخــط أحيانًا
م ــع ال ـطــريــق ال ـع ــام ،وأ ّح ـيــانــا يبعده
عنها ارتفاع القمم وتعذر ّ
مد الطريق
إلـيـهــا ،وأحـيــانــا بسبب األل ـغــام التي
ال تــزال مزروعة في بعض البقع منذ
الـحــرب .يقوم بجاقجيان فــي صــوره
بـمــا يـشـبــه الـعـمــل األرك ـيــولــوجــي في
البحث والتنقيب عــن األث ــر البشري
فــي هــذه املـنــاطــق أي مــا تــركــه الناس
م ــن آثـ ــار الــرومــان ـيــة وق ـســاطــل املـيــاه
والبقايا املهملة ،بهدف ّ
تلمس الطرق
والكيفيات التي فيها استخدم الناس
ّ
املصور اللبناني جيلبير
هذه األرض.
الـ ـح ــاج ان ـط ـل ــق م ــن عـ ـن ــوان ال ـج ـنــاح

ّ
اللبناني «ما تبقى» ،من خالل العالقة
ب ــن ال ـب ـقــايــا وامل ـ ـ ــوت .اخـ ـت ــار ال ـحــاج
امل ـن ـح ــدرات ال ـع ـمــوديــة الـ ـح ـ ّ
ـادة الـتــي
ال وج ــود لـهــا عـلــى ال ـخــرائــط ،والـتــي
ليست موجودة عقاريًا أيضًا بسبب
استحالة استخدامها والبناء عليها.
هـكــذا سـيـعــرض ال ـحــاج ص ــورة ألحــد
هـ ــذه املـ ـنـ ـح ــدرات .أمـ ــا ال ـش ــق الـثــانــي
ّ
م ــن م ـش ــروع ــه ،ف ـيــركــز ع ـلــى الــوجــود

ّ
تتركز المشاريع على
منطقة نهر بيروت
ال ـب ـش ــري ف ــي ض ـيــع وق ـ ــرى ومـنــاطــق
نهر بيروت .إذ سيلتقط بورتريهات
للناس مع النباتات البرية التي تطلع
وت ـتــوزع هـنــاك .امل ـصــورة الليتوانية
اللبنانية يافا ساودرغيته ،اختارت
الـعـمــل عـلــى ال ـعــاقــة اإلش ـكــال ـيــة بني
الـبـشــر والـطـبـيـعــة .فـبـخــاف م ــا كــان
دارج ـ ـ ـ ـ ــا فـ ـ ــي امل ـ ـ ــاض ـ ـ ــي ،أي الـ ـع ــاق ــة
املـ ـب ــاش ــرة م ــع ال ـط ـب ـي ـعــة وال ـج ـل ــوس
واالسـ ـ ـتـ ـ ـمـ ـ ـت ـ ــاع ف ـ ـي ـ ـهـ ــا ،بـ ـ ـ ــات هـ ـن ــاك

معضلة لغوية مزمنة
هل علينا أن نعتاد الحديث التام باللغات األجنبية في املناسبات الثقافية في بيروت،
أكــان بــوجــود الترجمة أو غيابها؟ ال نقصد بالطبع مــا يأتي على لسان مــن هــم من
الجنسيات األجنبية ،فهذا طبيعي .خالل اللقاء أول من أمس ،بدأت ّ
منسقة الجناح هالة
ّ
يونس بتعريفنا على املشروع باللغة الفرنسية .اعتراضات خافتة ومعلنة عدة جاءت
من قبل بعض الحاضرين ،جعلت يونس تستكمل الحديث بالعربية ،ثم باالنكليزية
قبل العودة إلى الفرنسية مجددًا .يأتي ذلك بخالف املؤتمر الصحافي قبل أسابيع الذي
جاء باللغة العربية بأكمله .وحني سألنا عن السبب ،كان الجواب بأن هناك حضورًا
أجنبيًا (أوروب ـي ــا بمعظمه) كثيفًا .كــان يمكن تسوية املــوضــوع بــوجــود تــرجـمــة ،أو
ً
بالحديث بلغتني مثال بشكل متواز!

عـنـصــر جــديــد فــي ه ــذه ال ـعــاقــة ،هي
املـطــاعــم ومــاعــب ك ــرة ال ـقــدم وبعض
البنى الخدماتية والرأسمالية التي
ّ
ت ـتــدخــل فــي ه ــذه ال ـعــاقــة وتعرقلها
بـطــريـقــة م ــا .ف ــي  30صـ ــورة تـقــريـبــا،
ّ
تظهر يافا هذا التماس بني اإلنسان
الحديث واألحراج والبراري والوديان
واألن ـ ـ ـهـ ـ ــر ،مـ ــن خـ ـ ــال ال ـت ــرك ـي ــز عـلــى
هــذه البنى العمرانية ضمن املشهد
ّ
تتنوع املقاربات بني
الطبيعي األكبر.
الفنانني اآلخرين املشاركني مثل هدى
قساطلي ،وكاترين كــاتــاروزا ،إضافة
إل ـ ــى ط ـ ــال خـ ـ ــوري الـ ـ ــذي ع ـم ــل عـلــى
فيديو يــرصــد هــذه املنطقة .علمًا أن
الجانب البصري سيضم أيضًا صورًا
أرشيفية من مجموعات مختلفة من
ب ـي ـن ـهــا  ،APSADوم ـج ـم ــوع ــة ف ــؤاد
دباس والصور الجوية لدى الجيش
ال ـل ـب ـنــانــي ،وغ ـي ــره ــا .عـلـمــا أن فــرص
املشاركة ال تزال متاحة أمام الفنانني
الراغبني في تقديم أعمالهم ووجهات
نظرهم في الجناح اللبناني.
في البينالي الذي ينطلق في  24أيار
(م ــاي ــو) وي ـس ـتـمــر ح ـتــى  26تـشــريــن
ال ـثــانــي (نــوف ـم ـبــر) ،س ـي ـشــارك لبنان
أيـ ـض ــا ف ــي لـ ـق ــاء خ ـ ــال ش ـه ــر أي ـل ــول
(سبتمبر) حول االمتدادات الداخلية
ّ
سيتحدث
للمدن املتوسطية ،حيث
ن ـق ـي ــب امل ـه ـن ــدس ــن جـ ـ ــاد ت ــاب ــت عــن
االمـ ـ ـ ـت ـ ـ ــدادات ال ــداخـ ـلـ ـي ــة ال ـط ـب ـي ـع ـيــة
والعمرانية ملدينة بيروت .وبالعودة
ّ
إلى املشاركة اللبنانية األولى ،تمنت
ّ
املنسقة هالة يونس أن تأتي مشاريع
مـمــاثـلــة فــي املستقبل مــن م ـبــادرات
عــامــة ت ـتــوالهــا ال ــدول ــة الـلـبـنــانـيــة ال
امل ــؤسـ ـس ــات الـ ـخ ـ ّ
ـاص ــة الـ ـت ــي دع ـمــت
الجناح اللبناني.
ّ
«مــا تـبــقــى» :الجناح اللبناني فــي «بينالي
ال ـع ـم ــارة» ف ــي ال ـب ـنــدق ـيــة (إي ـط ــال ـي ــا) ـ ـ ـ من
 24أي ــار (مــايــو) حتى  26تشرين الثاني
(نوفمبر).

