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الجنوب» :ما تقوله لنا األمكنة!
الفنانون المشاركون

ّ
صبا عناب
البحث في معنى املكان يأتي في موازاة
ّ
ال ـع ـمــل ال ـف ـنــي ل ـص ـبــا ع ــن ــاب (،)1980
ّ
لتتحول ممارستها الفنية إلى بحث في أنماط
السكن التي تفرضها الظروف السياسية على
الفلسطينيني .في «أرض بال خــراف» (،)2011
رأيـنــا العبث اإلسمنتي الــذي يحكم التجمعات
العمرانية العشوائية املؤقتة ،كما في املخيمات
الـفـلـسـطـيـنـيــة وف ــي أح ــزم ــة ال ـب ــؤس .اسـتـثـمــرت
ال ـف ـن ــان ــة واملـ ـهـ ـن ــدس ــة ال ـف ـل ـس ـط ـي ـن ـيــة ذاك ــرت ـه ــا
وت ـجــرب ـت ـهــا ال ـعــائ ـل ـيــة م ــع ال ـل ـج ــوء ف ــي ال ـكــويــت
ف ــي م ـعــرض ـهــا «الـ ــرحـ ــالـ ــة» ( .)2016أن ـج ــزت
الرسومات أو الدراسات الهندسية ،ومجسمات
مصنوعة من الحجر الجيري والرخام والخشب
واإلسـ ـمـ ـن ــت ،ف ــي م ـح ــاول ــة ل ـت ـج ـس ـيــد ال ـس ـمــات
األســاس ـيــة لـلـعـمــارة فــي ال ـكــويــت الـثـمــانـيـنـيــات،
والـتــي تحيلنا إلــى الـعــزل املــديـنــي الـتــي تفرضه
العمارة على الالجئني.

دانيال جنادري
اخ ـ ـتـ ــارت دان ـ ـيـ ــال ج ـ ـنـ ــادري ()2015
امل ـش ـهــد ال ـط ـب ـي ـعــي ال ـ ــذي ي ــواج ــه مـنــزل
جـ ّـدتـهــا فــي قــرطـبــا فــي مجموعتها The Fall
( .)2015تستخدم الفنانة اللبنانية املقيمة في
نـيــويــورك ،األكــريـلـيــك والــزيــت لــرســم االخـتــاف
الذي تخفيه الصور الفوتوغرافية املأخوذة ملكان
معني فــي الــوقــت نفسه .وفيما تــؤخــذ الـصــورة
بسرعة قياسية ،تمدد جنادري اللحظات عبر
الوقت الذي يتطلبه الرسم والتلوين .تتعامل مع
املساحات الطبيعية كعنصر صاخب ،كشاهد
على الهوية الفردية والجماعية .وهذا ما تحاول
إي ـق ــاظ ــه ف ــي ل ــوح ــات ـه ــا الـ ـت ــي س ـت ـع ــرض مـنـهــا
واح ــدة فــي الـبـيـنــالــي .تتبنى ج ـنــادري وجـهــات
نظر مختلفة لرؤية املشهد نفسه ،في محاكاة
للذاكرة والحركة والهجرات ،ومدى تأثيرها على
رؤيتنا الفردية للصور.

جلبير الحاج
املـجـمــوعــة ع ـب ــارة ع ــن سـلـسـلــة م ـصـ ّـورة
لجبل أرارات بني أرمينيا وتركيا وإيــران.
مشهد تكررت رؤيته في بيوت الشتات األرمني
ّ
باملصور
في برج حمود في بيروت ،وهو الذي دفع
اللبناني جلبير الحاج ( )1966إلى االشتغال على
سلسلته الفوتوغرافية «أحــد عشر مشهدًا لجبل
أرارات» ( .)2009لم يستدع األمر زيارة الجبل ،ألن
الناس جــاؤوا به إلــى البيوت .عدسة الحاج تلتقط
لوحات وصــور جبل أرارات وتجسيداته املختلفة
داخ ــل ال ـف ـضــاءات الحميمية .وإذ تـمـتــزج الـصــور
بأثاث املنازل ،وتتجاور على الجدران صور أخرى
تـخــص سـكــان الـبـيــت ،فــإنـهــا تحيلنا إل ــى الــذاكــرة
الجماعية والخاصة للشتات األرمـنــي التي ّ
ترمز
ال ـبــاد بجبل أرارات .أم ــا خـيــار جلبير الـحـيــادي
بتصوير رســومــات الجبل ال الجبل نفسه ،فإنها
قبل كل شيء تحتفظ باملسافة التي تفصل الناس
عن بالدهم.

نديم األصفر
ّ
فــي تنقيبه عــن الـطـبـقــات ال ـتـ ّـي تشكل
املساحات الطبيعية للبالد ،يتعقب نديم
األص ـفــر ( )1976ج ـبــال لـبـنــان فــي مجموعته
«أنـتـهــي أن ــا حـيــث تـبــدأ أن ــت» ( 2015ـ ـ .)2017
ما هي السرديات التي تكتنزها هــذه األماكن؟
يحاول الفنان اللبناني تظهيرها في سلسالته
ال ـفــوتــوغــراف ـيــة ض ـمــن ت ـ ّ
ـوج ــه ب ـص ــري جـمــالــي
وشــاعــري لـتـصــويــر الـجـبــال فــي الـلـيــل والـنـهــار
وفي أوقات مختلفة من اليوم.
تـصـبــح ع ــدس ــة األصـ ـف ــر ،وس ـي ـطــا إل ــى الـتــأمــل
في جبال القبيات ووادي قنوبني وجبل مكمل
ووادي قزحيا ،حيث تظهر تـكــراراتــه البصرية
كمحاوالت عبثية للقبض على عناصرها حيث
«كـ ــل شـ ــيء ل ــه م ـع ـنــى ،ك ــل ش ــي ف ــي ان ـس ـجــام،
الدمار ،النباتات ،الجيولوجيا.
املاضي ،الحاضر ،املمنوع ،الرغبة واملوت

ّ
ميراي قصار

سينتيا زافين

فــي «أطـفــال األوزاع ــي ـ ـ ضــد نرسيس»
ّ
تصور ميراي قصار
( 16د ـ ،)2014
( ،)1963ت ــداخ ــل املـ ـي ــاه وال ـت ـش ـكــات
الخارجية والتركيبات البصرية للبحر والصخر
ّ
على شــاطــئ األوزاع ــي .بجمالية عالية ،تشكل
هذه األمزجة املتداخلة لوحات لحظوية متحركة،
فيما تخترق املشهد أجساد أطفال يركضون.
تستلهم ّ
قصار شريطها من أسطورة نرسيس
الذي لم يقدر رفع عينيه عن وجهه املنعكس في
البحيرة.
ت ـن ـقــل أس ـط ــورت ـه ــا إلـ ــى ش ــاط ــئ األوزاعـ ـ ـ ــي فــي
إحــدى ضواحي بيروت الفقيرة واملعدمة ،وفي
هذا املكان البائس الذي ال نرى شيئًا من ظروفه
ً
في الشريط ،كاملجارير مثال ...تستهتر اجساد
ّ
تتحرر من
األطفال بكل شيء ،تقفز على املوج،
ال ـظ ــروف الـجـغــرافـيــة الـسـيــاسـيــة وتصنيفاتها
املسبقة.

تـخـتـبــر سـيـنـتـيــا زافـ ــن ( )1970الـبـعــد
امل ـك ــان ــي ل ـل ـصــوت ف ــي ف ـيــديــو «ال ـص ــوت
والـ ـغ ــاب ــة» ( 2د ـ ـ ـ  .)2016ال ـع ــاق ــة بني
الصوت والفضاء الــذي يحويه هي الــرابــط املخبأ
وال ـظــاهــر ال ــذي تستكشفه الـفـنــانــة واملــوسـيـقـيــة
اللبنانية املعاصرة في عملها ،وهــذا ما ال يبتعد
عن ّ
توجه زافــن التي تستخدم الصوت كعنصر
أســاســي ألعـمــالـهــا الـفـنـيــة ووســائـطـهــا املختلفة:
الـفـيــديــو وال ـفــوتــوغــراف ـيــا والـتـجـهـيــز .ف ــي فيديو
«ال ـص ــوت وال ـغــابــة» ،تسير الـطـفـلــة ألـكـسـنــدرا (8
س ـنــوات) فــي الـغــابــة ،وه ــي تـغـنــي ،تــرفــع صوتها
وتـخـفـضــه بــاسـتـخــدام نــوطــة مــوسـيـقـيــة واح ــدة.
ال ـص ـمــت وال ـ ـصـ ــوت ،ح ـض ــوره وغ ـي ــاب ــه ،يـعـيــدان
التفكير بالصوت ومــدى انغماسه في هذا املكان
ال ـط ـب ـي ـعــي .ت ـل ـجــأ زاف ـ ــن إلـ ــى ال ـت ــاع ــب ال ـب ـصــري
والصوتي ،حيث تبدو حركة الفتاة وفمها هما ما
يصدران الصدى ال الصوت األصلي.

إيتل عدنان
فـ ــي م ـ ـ ـ ــوازاة ّ ع ـم ـل ـهــا ب ــوس ــائ ــط ول ـغ ــات
مختلفة ،تـنــقـلــت إي ـتــل عــدنــان ()1925
ّ
ب ــن م ــدن ع ــدي ــدة .ه ـكــذا ي ـشــكــل امل ـكــان
باعثًا أساسيًا ألعمالها الشعرية والبصرية بني
بيروت وباريس وسان فرانسيسكو .وإذ ال يكاد
املكان يغيب عن أعمالها ،اختارت نايلة تمرز أحد
دفاترها املصنوعة مــن ورق األرز «ليبوريللو»
( )2015ال ـ ـتـ ــي ت ـ ـج ـ ــاورت ف ـي ـه ــا رس ــوم ــات ـه ــا
وضــربــات ـهــا الـلــونـيــة م ــع قـصــائــد كـتـبـتـهــا بخط
يدها لشعراء عرب من بينهم أنسي الحاج وبدر
شاكر السياب وغيرهما .تشارك عدنان أيضًا
بكتابها «رحـلــة إلــي جبل تامالبيس» (بوست
أبولو بريس ـ  ،)1986وفيه نص طويل حول رؤى
عدنان لجبل تامالبيس في كاليفورنيا ،وأبعاده
الطبيعية والـفـنـيــة إل ــى جــانــب رس ــوم ــات للجبل
بالزيت واأللوان املائية والحبر.

صليبا الدويهي
أرادت نــاي ـلــة ت ـمــرز ال ـع ــودة إل ــى الــوجــه
ال ـحــداثــي للمشهد الطبيعي فــي لبنان
عبر لوحة «مــن دون عـنــوان» (.)1978
ل ــذا ك ــان ال ب ـ ّـد م ــن ال ـل ـجــوء إل ــى أع ـم ــال صليبا
الدويهي ( 1915ـ  .)1994شهدت تجربة الفنان
اللبناني تقلبات حـ ّـادة بني التصويرية الكاملة
قبل أن يتأثر بالحداثة األوروبـيــة ويذهب نحو
التجريد واالختبارات اللونية في رسمه للمناظر
الطبيعية .رسم الدويهي الوديان والجبال التي
كانت تحيطه .بقيت هذه األمكنة والوجوه الريفية
حــاضــرة فــي أعـمــالــه رغــم ّ
تغير األســالـيــب .وإذ
اختيرت لوحة صليبا الدويهي لتجاور األعمال
ً
ّ
امل ـعــاصــرة ،فــإنـهــا تــؤكــد أوال عـلــى أن االهـتـمــام
باملساحات الجغرافية واملناظر الطبيعية ليس
ط ــارئ ــا ،ب ــل يـكـمــن ف ــي صـلــب االش ـت ـغــال الـفـنــي
العربي منذ بداياته.

