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شـاركت المغنيـة الفرنسـية كريمـة شـارني فـي عـرض لألزياء المصنوعـة مـن الشـوكوال بعنـوان  Salon du Chocolatالذي انطلق أمس ويسـتمر
ّ
المميـز يجـول سـنويًا علـى عواصم ّ
ّ
عـدة حول العالـم ،ومن المتوقـع أن يصل إلـى بيروت
حتـى األول مـن تشـرين الثانـي (نوفمبـر) المقبـل .الحـدث
فـي  12تشـرين الثانـي( .دومينيك فاجيـه ــ أ ف ب)

«تايت غاليري» :البوب آرت برعاية صهيونية
على ّ
العربي ـ اإلسرائيلي ،ومعاناة
مدونتها التي تحمل عنوان
الفلسطينيني من االحتالل .وفي
«مالمح النزاع» (،)Signs of Conflict
ّ
تحديد السبب ،لفتت
محاولتها
واملصممة
نشرت األكاديمية
ّ
معاصري إلى أنها ليست مصادفة
والباحثة اللبنانية زينة معاصري
ً ّ
ّ
أن املعرض يقام في «غاليريات إيال
مقاال تطرقت فيه إلى معرض بعنوان
عوفر» في الـ «تايت») التي أخذت
( The World Goes Popمستمر حتى
اسمها من امللياردير اإلسرائيلي
 24كانون الثاني /يناير )2016
إيال عوفر ( .)1950األخير سبق أن
يحتضته غاليري «تايت مودرن»
ّ
ّ
تبرع للـ «تايت» بأكثر من  15مليون
اللندني .بحسب معاصريُ ،يسلط
دوالر أميركي ،وكان ناشطًا سياسيًا
املعرض الضوء على تفسيرات فنية
في أواخر الفترة التي
لثقافة البوب ضمن
يتناولها املعرض،
سياقات أوسع تراوح
إضافة إلى عمله كضابط
بني أميركا الجنوبية
استخبارات في سالح
وأوروبا الشرقية،
الجو اإلسرائيلي بني
املناطق
وغيرها من ّ
 1967و .1973وفي
الجغرافية .لكننا أمام
نسخ ّ
هذا السياق ،أشارت
مسيسة من أعمال
معاصري أيضًا إلى
بوب تعود إلى أواخر
ّ
أن معرض Conflict
الستينيات ،تشجب
Time Photography
الظلم االجتماعي
(فوتوغرافيا وقت
العاملي في العالم الثالث
النزاع) الذي جرى العام
وانتهاك الحقوق املدنية
ً
املاضي في املكان نفسه
في الغرب ،فضال عن
ّ
تناول تاريخًا عامليًا
الخراب الذي تولده
«قبلة ذرية» لجوان رابسكال
من الصراعات الحديثة
اإلمبريالية بقيادة
()1968
( 20على األقل) ،لكنه لم
الواليات املتحدة ،ال
ّ
ّ
يتضمن أي إشارة إلى
سيما في حرب فيتنام.
ّ
الصراع العربي ـ اإلسرائيلي.
غير أن صاحبة كتاب «مالمح النزاع»
ّ
اللبنانية املقيمة
األكاديمية
وخلصت
(يؤرخ الذاكرة البصرية للحرب
ّ
ّ
في لندن في النهاية إلى أنه مرة
األهلية اللبنانية من خالل 500
جديدة تترافق «الوحشية العسكرية
ملصق سياسي) الحظت استثناء
ّ
على األرض مع عملية محو هذه
املنظمني لجغرافيا سياسية حاسمة:
الوحشية من الخريطة العاملية للفن».
الشرق األوسط ،خصوصًا الصراع

هادي قدور...
إلى جائزة «غونكور»
من متحف «باردو» في تونس
الذي كان مسرحًا دمويًا في
آذار (مارس) املاضي إثر اعتداء
«داعش» اإلرهابي الذي طال
ّ
سياحًا أجانب وعربًا ،أعلنت
أكاديمية «غونكور» الفرنسي
في خطوة رمزية أمس الالئحة
ّ
القصيرة ألسماء الكتاب
املرشحني لنيل جائزتها األدبية
لهذا العام .اإلعالن جاء على لسان
ديدييه دوكوان ،أحد أعضاء لجنة
التحكيم السبعة .واملرشحون هم:
التونسي هادي قدور (الصورة)
عن روايته «املهيمنون»،
والفرنسية ناتالي أزوالي عن
روايتها «تيتوس لم تكن تحب
بيرينس» ،إضافة إلى الفرنسي
ماتياس إينار عن روايته
«البوصلة” ،واإليطالي املولود
في القاهرة توبي ناتان عن رواية
«هذا البلد الذي يشبهك» .على
أن ُيكشف عن الفائز في  3تشرين
الثاني (نوفمبر) املقبل في فرنسا.

