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ثقافة وناس

بينالي

نايلة تمرز تجمع أربعة أجيال من الفنانين في األرجنتين

لبنان مشاركًا للمرة األولى في «بينالي
روان عز الدين
في الدورة األولى من «بينالي الجنوب»
(الـبـيـنــالــي الــدولــي للفنون املـعــاصــرة
في أميركا الالتينية) ،سيشارك لبنان
والـشــرق األوســط ضمن جناح خاص
تنسقه األكاديمية والكاتبة اللبنانية
ن ــايـ ـل ــة ت ـ ـمـ ــرز ب ـ ـع ـ ـنـ ــوان «الـ ـش ــاع ــري ــة
والسياسة واألمكنة» .ينطلق املعرض
في  23أيلول (سبتمبر) في «املتحف
الريفي للفنون الجميلة» في توكومان
األرجنتينية .هـنــاك ستجتمع أعمال
أرب ـعــة أج ـيــال مــن الـفـنــانــن اختارتها
تمرز ،انطالقًا من العالقة بني الطبقات
الشاعرية والسياسية الـتــي تحملها
األم ـك ـن ــة واملـ ـس ــاح ــات ال ـط ـب ـيـعـيــة فــي
لبنان والـعــالــم الـعــربــي« .الـعــاقــة بني
الـسـيــاســي وال ـشــاعــري قــديـمــة» تقول
تمرز ،في داللــة على العالقة الوطيدة
التي شغلت أرسطو منذ قرون طويلة.
أمــا فـكــرة األمـكـنــة ،فتتقاطع مــع فكرة
اإلقـلـيــم (بـمـعـنــاه الـسـيــاســي) الــواســع
ال ـ ـ ــذي ي ـط ــرح ــه «ب ـي ـن ــال ــي ال ـج ـن ــوب»
فـ ـ ــي دورتـ ـ ـ ـ ـ ــه األولـ ـ ـ ـ ـ ــى ت ـ ـحـ ــت ع ـ ـنـ ــوان
«ال ـج ـن ــوب ال ـك ــون ــي» .الـبـيـنــالــي ال ــذي
انطلق أخيرًا بتنظيم «جامعة الثالث
م ــن ف ـب ــراي ــر ال ــوط ـن ـي ــة» ف ــي بــوي ـنــس
آيـ ـ ـ ـ ــرس ،ي ـت ـخ ــذ م ـ ــن  16دول ـ ـ ـ ــة ح ــول
ال ـعــالــم مـســاحــة ل ـعــرض األعـ ـم ــال ،من
بينها دول األرج ـن ـتــن ،واألورغ ـ ــواي،
والـ ـب ــاراغ ــواي ،وتـشـيـلــي ،وال ـب ــرازي ــل،
والـ ـبـ ـي ــرو ،وك ــول ــوم ـب ـي ــا ،وكـ ــوبـ ــا .مــن

ّ
عنابّ ،
ّ
مجسمات ورسومات
تشيد صبا
للشتات الفلسطيني في الكويت
نــاح ـيــة أخ ـ ــرى ،ي ـهــدف الـبـيـنــالــي إلــى
ف ـت ــح ف ـن ــون أم ـي ــرك ــا ال ـج ـنــوب ـيــة عـلــى
الـعــالــم ،داعـيــا إلــى تعزيز الـحــوار ّبني
ال ـ ـقـ ـ ّـارة والـ ـع ــال ــم ،ع ـبــر ال ـف ـن ــون ك ــاف ــة.
تـتـجــاوز فـعــالـيــات ال ـحــدث املحيطات
وحــدود الـقــارات لتطأ أفريقيا وآسيا
والـ ــواليـ ــات امل ـت ـح ــدة وأوروب ـ ـ ـ ــا ،الـتــي
تحتضن مـعــارض وفـعــالـيــات ثقافية
وفنية مختلفة فــي م ــوازاة البينالي.
وفي ّ
توجه املنظمني لتجاوز الحدود،
موقف سياسي مــن كــل مــا يحدث في
العالم الـيــوم ،حيث تتتكاثر الجدران
وال ـح ــواج ــز الـسـيــاسـيــة والـعـسـكــريــة.
ضمن تجربتها األكاديمية ،والكتابية
والـتـنـسـيــق ال ـف ـنــي ل ـل ـم ـعــارض ،شغل
م ــوض ــوع األم ـك ـنــة وامل ـس ــاح ــات نايلة

من «أحد عشر مشهدًا لجبل أرارات» ( )2009لجلبير الحاج

تمرز أيضًا .هكذا اختارت فنانني من
خ ـل ـف ـيــات م ـت ـع ــددة وأجـ ـي ــال ت ـب ــدأ من
صليبا الدويهي ( )1915وإيتل عدنان
ً
( )1925و ّصـ ـ ـ ــوال إل ـ ــى الـفـلـسـطـيـنـيــة
صـ ـب ــا عـ ــنـ ــاب ( ،)1980وال ـل ـب ـن ــان ـي ــة
دانيال جنادري ( .)1980عبر األعمال،
ّ
سنتلمس أهمية املـكــان ال ــذي ال يــزال
ه ــاج ـس ــا ل ـ ــدى ال ـف ـن ــان ــن ال ـل ـب ـنــان ـيــن
وال ـ ـعـ ــرب ،م ـنــذ ع ــاق ــة الـ ـ ـ ـ ّ
ـرواد األولـ ــى
والبديهية مع محيطهم الريفي غالبًا،
وال ـت ــي أخـضـعــت امل ـشــاهــد الطبيعية
ل ـل ـت ـجــريــب ال ـت ـق ـنــي ك ـم ــا ف ــي ل ــوح ــات
صليبا الدويهي .العمل على األمكنة
ي ـص ـب ــح أكـ ـث ــر ت ـع ـق ـي ـدًا وت ــرك ـي ـب ــا مــع
الـفـنــانــن املـعــاصــريــن الــذيــن يـعـيــدون
التفكير فيه بــالـتــزامــن مــع الـتـطـ ّـورات

مشهد من «أطفال األوزاعي ــ ضد نرسيس» ( 16د ــ  )2014لميراي قصار

ال ـس ـيــاس ـيــة الـ ـت ــي ت ـش ـهــدهــا املـنـطـقــة
حــال ـيــا ،ب ـعــدمــا ك ــان ــت ق ــد حـفـلــت بها
سابقًا.
ب ــال ـت ـع ــاون م ــع غــال ـيــري ـهــات لـبـنــانـيــة
(«غاليري تانيت» ،و«غاليري أجيال»،
و«غــال ـيــري م ــرف ــأ» ،و«غــال ـيــري صالح
ب ــرك ــات») يـمـنـحـنــا امل ـع ــرض ملـحــة عن
امل ـ ـكـ ــان ب ــوص ـف ــه م ـص ـط ـل ـحــا ب ـ ــدالالت
مـ ـتـ ـع ــددة :أم ـك ـن ــة الـ ـشـ ـت ــات ،األم ـك ـن ــة
ال ـس ـيــاس ـيــة ،أم ـك ـنــة الـ ــذاكـ ــرة ،وأمـكـنــة
ال ـه ـج ــرة ،واألم ـك ـن ــة بـمـعـنــاهــا امل ـجـ ّـرد
واألشمل .في ّ
توجه تخصصي هندسي
وتّــوثـي ـقــي ،تـشـ ّـيــد الفلسطينية صبا
ّ
مجسمات ورســومــات للشتات
عــنــاب،
الفلسطيني فــي الـكــويــت الثمانينات
ف ــي م ـش ــروع ـه ــا «الـ ــرحـ ــالـ ــة» (.)2016

وفي «أحد عشر مشهدًا لجبل أرارات»
( ،)2009تتبع صور جلبير الحاج قمم
جـبــل أرارات وتـجـسـيــداتـهــا املختلفة
داخـ ــل ال ـف ـض ــاءات الـحـمـيـمـيــة لــأرمــن
فــي لـبـنــان .تــأخــذنــا الـلـبـنــانـيــة مـيــراي
قـ ّـصــار فــي فـيــديــو «أط ـف ــال األوزاع ـ ــي ـ
ض ــد ن ــرس ـي ــس» ( )2014إلـ ــى شــاطــئ
األوزاعــيّ ،
مظهرة عالقة األطفال بهذه
البقعة املعدمة من املدينة .أما سينتيا
زافــن ،فتتناول عالقة الصوت واملكان
مـ ــن خـ ـ ــال ت ـج ـل ـي ــات ال ـ ـصـ ــوت داخـ ــل
الغابة في شريطها «الصوت والغابة»
( .)2016وبــن الــرســم والفوتوغرافيا،
تـ ـنـ ـخ ــرط جـ ـ ـن ـ ــادري فـ ــي االخـ ـت ــاف ــات
ال ــزمـ ـنـ ـي ــة ال ـ ـتـ ــي ت ـف ـص ــل ال ــوس ـي ـط ــن
بــالـعــودة إلــى ذاكــرتـهــا الشخصية في

من فيديو «الصوت والغابة» ( 2د ــ  )2016لسينتيا زافين

 .)The Fall (2015أما متتاليات نديم
األصفر في «حيث أنتهي أنا تبدأ أنت»
( )2017 – 2015فتنقب في السرديات
املختلفة الـتــي تكتنزها جـبــال لبنان.
س ـنــذهــب م ــع إي ـت ــل ع ــدن ــان ف ــي رحـلــة
بصرية وأدبـيــة إلــى جـبــال تامالبيس
ف ــي كــالـيـفــورنـيــا ع ـبــر كـتــابـهــا «رح ـلــة
إلــي جبل تامالبيس» (بــوســت أبولو
بريس ـ .)1986
* «الـشــاعــريــة والسياسة واألمـكـنــة» ضمن
«ب ـي ـنــالــي الـ ـجـ ـن ــوب» :ابـ ـت ــداء م ــن  23أي ـلــول
(سبتمبر) حتى  31كانون األول (ديسمبر)
ـ ـ ـ «امل ـت ـحــف الــري ـفــي لـلـفـنــون ال ـجـم ـي ـلــة» في
توكومان األرجنتينية.
http://bienalsur.org

