الخميس  28حزيران  2018العدد 3501

دورته التاسعة تنطلق في أيلول
«بيروت آرت فير» يذهب «ما وراء الحدود»

ّ
يوجه الحدث هذه السنة ّ
تحية إلى بول غيراغوسيان
في ذكرى رحيله الـ 25

روان عز الدين
في أحد الفنادق الفخمة ،وسط العاصمة اللبنانية ،عقد
أم ــس مــؤتـمــر صـحــافــي ل ــإع ــان ع ــن ال ـ ــدورة الـتــاسـعــة
لـ«بيروت آرت فير» الذي يستمر من  20حتى  23أيلول
(سـبـتـمـبــر) امل ـق ـبــل .تـ ّ
ـوس ـعــت مـحـطــات بــرنــامــج ال ــدورة
ّ
التاسعة وأقسامه ،كما أكد املتحدثون أمس ،أولهم املديرة
واملـ ّ
ـؤس ـســة ل ــور دوتـفـيــل ،بــاإلضــافــة إل ــى وزي ــر الثقافة
ّ
اللبناني غطاس خــوري ،وجامع الصور طــارق نحاس،
ـاصــة ل ـلــدورة الـحــالـ ّـيــة ّ
واملـسـتـشــارة الفنية الـخـ ّ
املنسقة
جــوانــا أبــو سليمان شوفالييه ،واملــديــر الفني باسكال
أوديل واملشرفة على قسم الفوتوغرافيا مارين بوغاران.
ّ
ّ
تـســلـمــت دوت ـف ـيــل دفـ ــة ال ـك ــام وال ـت ـعــريــف بــاملـتـحـ ّـدثــن
ّ
طوال املؤتمر .اندفعت مـ ّـرات عدة إلى إسكات الحضور
من دون أن تمنع نفسها من الهمس بجانب
بفجاجةّ ،
من كان يتكلم بجوارهاّ .تم اإلعالن عن برنامج املعرض
ال ــذي تـ ّ
ـوس ـع ّــت مـســاحـتــه بـنـسـبــة  .%45وج ــوه كثيرة
دع ـيــت لـتـتـكــلــم فــي املــؤت ـمــر ،بـحـضــور بـعــض أصـحــاب
الغاليريهات الفنية ،من بينهم املعمار اللبناني باتريك
بستاني ال ــذي عـ ّـرفـنــا عـلــى تصميمه لـفـضــاء املـعــرض
وسينوغرافيته في «بيال» الذي صار اسمه «سيسايد
أرينا» .وفي خطوة غريبة ،أعطي بعض الداعمني وممثلي
الـبـنــوك متسعًا مــن الــوقــت ،للتسويق للمصارف أكثر
مــن ال ـت ـطـ ّـرق إل ــى ال ـفــن .وه ــذا مــا يــدفـعـنــا إل ــى الـتـســاؤل
ّ
يتوجه إليه القائمون على املعرض،
عن الجمهور الــذي
وخ ـصــوصــا أن تـ ّ
ـوج ـهــا اق ـت ـصــاديــا ك ـّهــذا يـتـقــاطــع مع
بعض اآلراء التي ّ
عبر عنها أحــد املتكلمني عن «حاجة
الفنان إلــى جامعي القطع الفنية كــي يظهر» .هــذا واقــع

ّ
كل الحاالت ،فإن هذا الحدث ،الذي ّ
يعد
في النهاية .وفي
ّ
سوقًا لجامعي القطع الفنية والغاليريهات ،يشكل فرصة
ّ
للتعرف إلــى تجارب عاملية وعربية
للجمهور اللبناني
ّ
ومحلية ،ولو بشكل سريع .منذ انطالقته ،اتجه «بيروت
ّ
آرت فير» إلى دعوة غاليريهات من العالم تقدم مختلف
األنماط الفنية املعاصرة والحديثة مثل الرسم والنحت
والتجهيز والفوتوغرافيا .هكذا ستشارك حــوالــى 50
غاليري من الجزائر ،وأرمينيا ،والبحرين وبيالروسيا،
وفرنسا وإي ــران وإيطاليا واألردن وبلجيكا واملكسيك
وفلسطني وتونس ولبنان .وفــي سعيه إلــى املــوازنــة بني
التجارب املعاصرة والحديثةّ ،
يوجه الحدث هــذه السنة
ّ
تحية إلــى بــول غيراغوسيان فــي ذك ــرى رحيله ال ـ .25
ووف ــق مــا كشفت ابـنـتــه مــانــويــا ،سيتضمن املـعــرض
أرشيفات ووثائق ّ
متنوعة حول الفنان اللبناني الراحل،
إلــى جانب استعادة أعمال ولوحات ضمن إطــار زمني
ً
ّ
يمتد من الخمسينيات ،وصوال إلى التسعينيات .يمكن
القول إن هــذه الــدورة هي دورة التصوير الفوتوغرافي
ّ
يضم أكثر
مــن خــال معرض «مــا وراء ال ـحــدود» الــذي
ً
من مئة عمل لبناني من التسعينيات ،وصوال إلى اليوم،
من مجموعات فردية ّ
خاصة ،باإلضافة إلى مؤسسات
و«املؤسسة العربية
مثل «الجامعة األميركية في بيروت» ّ
محطات كثيرة ّ
تتفرع
للصورة» و«الجامعة اليسوعية».
مــن البرنامج الــذي يدعو تـجــارب معاصرة لحوالى 18
فنانًا شابًا .هناك مساحة مخصصة للفنان األميركي
ب ــري ــان دونـيـلـلــي امل ـع ــروف بــاســم كـ ــاوس ،ومـجـمــوعـتــه
الفنية الـتــي ت ــراوح بــن الغرافيتي والتماثيل (تنسيق:
ن ـي ـل ـلــي ش ـق ـي ــر زي ـ ـ ـ ـ ــدان) .س ـي ـح ـت ـضــن ال ـ ـحـ ــدث أي ـضــا
ال ــدورة السابعة مــن «مسابقة بنك بيبلوس للتصوير
الفوتوغرافي» ،ومؤتمرات ومحادثات حول الفن الحديث
واملعاصر ،والتصوير الفوتوغرافي وغيرها من الثيمات
واإلشكاليات الفنية .وقبل إطالق املعرض ،سيتم افتتاح
«بيروت آرت ويك» للفن املعاصر بني  18و 25أيلول ،حيث
أعمال فنية معاصرة في املساحات العامة في
ستعرض ّ
املدينة ،وستنظم معارض خارجها في طرابلس ومدن
لبنانية أخرى.
«بيروت آرت فير ـ  :»9ابتداء من  20حتى  23أيلول
(سبتمبر) ـ «سيسايد أرينا» (بيال سابقًا ـ بيروت).
لالستعالم03/386979 :

أحمد سعد ...السيسي «غضبان منو»

القاهرة ـــ فيصل العربي
س ـي ـغ ـيــب امل ـغ ـن ــي أحـ ـم ــد س ـع ــد ورب ـم ــا
ً
زوج ـت ــه املـمـثـلــة سـمـيــة ال ـخ ـشــاب طــويــا
عــن الـشــاشــات واألض ــواء خــال املرحلة
ّ
املـقـبـلــة .فـقــد أكـ ــدت م ـصــادر مـقـ ّـربــة من
النجمني املصريني لــ«األخـبــار» أن قــرارًا
غير رسمي صدر بإبعادهما عن دائرة
ال ـضــوء ،عـقــابــا لسعد ال ــذي أطـلــق أغنية
أغضبت النظام« .إعمل ضريبة» كلمات
ل ـشــاعــر م ـع ــارض يــدع ــى غـ ــازي ســامــي
ّ
(شهرته غازي حبيبة) غناها سعد بدون
ّ
موسيقى في فيديو (ال تزيد مدته عن 60
ثانية) أطلقه قبل عشرة أيام فور اإلعالن
عن زيــادة جديدة في أسعار املحروقات
تطبيقًا لـ «برنامج اإلصالح االقتصادي»
الــذي يلقى معارضة شديدة في مصر.
ال ـك ـل ـمــات الق ــت رواج ـ ــا ك ـب ـي ـرًا ف ــي وقــت
سكت فيه اإلعــام املصري عن مناقشة
ال ـق ـض ـيــة ،أو ال ـس ـمــاح ألص ـح ــاب ال ــرؤى

األخ ـ ـ ــرى ب ـط ــرح وجـ ـه ــات ن ـظ ــره ــم عـلــى
الجمهور .وحده صوت سعد في األغنية،
ّ
عبر عن احتجاج ماليني املصريني على
ّ
ال ـقــرارات الـتــي أدت إلــى مــزيــد مــن الغالء
ليس في أسعار املحروقات فحسب ،بل
أيضًا في الكثير من السلع التي ترتبط
ّ
بها .حقق مقطع الفيديو عبر الفايسبوك
قرابة  10ماليني مشاهدة ،وإن كان من
الـصـعــب ال ــوص ــول إل ــى رق ــم دق ـيــق كــون
املـئــات ّ
حملوا األغنية وأع ــادوا إطالقها.
أم ــر دف ــع امل ـحــامــي أشـ ــرف ف ــرح ــات إلــى
تقديم بالغ للنائب العام املستشار نبيل
ّ
صادق ّ
ضد سعد يتهمه بـ «إحداث فتنة
ّ
بني طوائف الشعب» .رد املغني بتكليف
محاميه بــالــدفــاع عـنــده إذا طلب للمثول
أم ــام الـنـيــابــة ،وه ــو األم ــر ال ــذي سيحدث
على األرج ــح ،ألن الـجـهــات الرسمية في
مـصــر لــم تـعـتــد عـلــى تـجــاهــل ه ــذا الـنــوع
م ــن ال ـب ــاغ ــات ولـ ــو ك ــان ــت م ـق ـ ّـدم ــة ضـ ّـد
فنانني ومثقفني .بالطبع ،لــم تسمح ّأي
صـحـيـفــة أو ق ـنــاة تــابـعــة ل ـلــدولــة بظهور
سـعــد والـتـعـبـيــر عــن وج ـهــة ن ـظــره ،وهــو
مــا سينسحب أيـضــا على زوجـتــه وفق
ما ّ
يتردد في الكواليس .غير أن األغنية
فتحت امل ـجــال للحديث عــن موضوعني
ّ
آخــريــنّ :
األول هــو مؤلفها غــازي سامي
حبيبة وشـهــرتــه «شــاعــر املـغـتــربــن» ،إذ
اتضح أنه في السجن منذ أشهر بعدما
صدر أمر بالقبض عليه بسبب قصائده
ال ـتــي يـهـجــو فـيـهــا الــرئ ـيــس عـبــد الـفـتــاح
السيسي ،وكان يطلقها عبر فيديوهات
ي ـصـ ّ
ـورهــا عـلــى الـفــايـسـبــوك ويــوت ـيــوب.
أم ــا القضية الـثــانـيــة ،فترتبط بمواصلة
تضييق الخناق على الفنانني املعارضني
آخــرهــم سـعــد .مــع الـعـلــم أن ــه مــن املغنني
القالئل الذين انضموا لـ «ثورة  25يناير»
 ،2011عكس موقف شقيقه املمثل عمرو
سعد الذي انحاز لنظام مبارك.

من بيروت ...تحية إلى أسيمة درويش

العالم كما رآه
سامي كليب
ّ
يوم الخميس  12تموز ،يوقع
اإلعالمي سامي كليب كتابه
ّ
«الرحالة ...هكذا رأيت
الجديد
العالم» (هاشيت أنطوان /نوفل)
في مكتبة «أنطوان» (مجمع
 - ABCفردان) .الكتاب عبارة عن
سرد ألسفار اإلعالمي اللبناني،
التي بدأت منذ دخوله عالم
الصحافة ،وتحديدًا في الجزائر
إبان الحرب اللبنانية .خالصة
عمر جال فيه العالم يرويها كليب
في كتابه ،وينقل عبر صفحاته
انطباعاته عن هذه البلدان ،وأبرز
املواقف التي ّ
تعرض لها هناك،
مع سرد لبعض املفاجآت التي
سيتركها للقارئ بغية اكتشافها.
العالم كما رآه كليب ،تكثيف
سردي ،يرصد املدن والحضارات
والصحارى بعني صحافي حظي
بمتعة االحتكاك بها.
توقيع ّ
«الرحالة..هكذا رأيت العالم»:
الخميس  12تموز  -الساعة 17:00
في «مكتبة أنطوان» (مجمع - ABC
فردان)  -لالستعالم03/354875 :

َمن يفوز بجائزة
جهينة بدورة؟
تركت جهينة بدورة (الصورة)
بصمة مميزة في املشهد
الثقافي والتشكيلي اللبناني،
قبل أن يخطفها املوت باكرًا.
الجائزة اليتيمة التي أطلقها
وزير الثقافة السابق ميشال
ّ
وسماها تيمنًا
إده في ،2011
بالشابة الراحلة ،تعود في
موعدها السنوي ،عبر لقاء
ّ
إعالمي سيقام غدًا في متحف
«ميم» في «جامعة القديس
يوسف» .ستتوج الجائزة أفضل
األعمال التشكيلية لهذا العام
(قيمتها خمسة ّآالف دوالر
أميركي) ،علمًا أنه من بني
الفائزين في الدورات املاضية
سمر مغربل ،وتيو منصور،
وآني كوركدجيان...
لقاء إعالمي لإلعالن عن الفائز (ة) بـ
«جائزة جهينة بدورة» :غدًا الجمعة ـ
الساعة الـ 11صباحًا ـ متحف «ميم»
في حرم ّ
«مجمع االبتكار والرياضة»
في «جامعة القديس يوسف» (طريق
الشام ـ بيروت).

«قليلون هم من تماثل كتاباتهم
حياتهم ،وأسيمة درويش تنتمي إلى
هذه القلة» .هكذا يصف ناشر «دار
نلسن» الكاتب اللبناني سليمان بختي
األديبة والناقدة السورية الراحلة أسيمة
ّ
متخرجة الجامعة األميركية في
درويش.
بيروت «املتمردة دائمًا» كانت «لها اليد
الطولى في الحراك الثقافي الذي اجتاح
بيروت في سبعينيات القرن املاضي
وثمانينياته» على حد تعبير بختي،
قبل أن تغادر العاصمة اللبنانية إلى
الرياض .وفي  25تموز (يوليو) من العام
الفائت ،انطفأت بعد معاناة طويلة مع
املرض .بعد تجربتني لها في نقد الظاهرة
األدونيسية (كتاباها «تحرير املعنى»/
 ،1997و«مسار التحوالت» ،)1992 /عمدت

عمل
للسعودية
منال ّ
الضويان

درويش في باكورتها الروائية «شجرة
الحب غابة األحزان» (دار اآلداب ـ ـ )2000
إلى نبش التناقضات التي يعيشها
مجتمع خليجي مثقل باملوروثات
و«الخصوصية» الثقافية.
واليومّ ،
يوجه «تجمع باحثات» مع َ
داري
ً
«اآلداب» و«نلسن» تحية إلى روح الكاتبة
الغائبة ،ضمن ندوة يديرها بختي،
وتجمع الناقدات واألكاديميات :خالدة
سعيد ،يمنى العيد ،نجالء حمادة ورولى
بعلبكي التي تولت ترجمة رواية درويش
إلى اإلنكليزية (دار نلسن).
«تحية إلى األديبة الراحلة أسيمة درويش»:
 18:00مساء اليوم ـ ـ «دار الندوة» (شارع بعلبك ـ ـ
خلف مسرح البيكاديللي ـ ـ الحمرا).

ملتقى األدب الوجيز:
ليلة الشعر
للمرة السابعة ،يعود «ملتقى
األدب الوجيز» ليجمع
باقة من الشعراء واملثقفني
اللبنانيني .اليوم ،تقام
أمسية شعرية ،يديرها مكرم
غصوب (الصورة) الذي آثر
الشعر على تخصصه األولي
في إدارة األعمال والهندسة
املعلوماتية ،وتعقبها
مناقشة نقدية لألكاديمي
واملترجم محمود شريح،
صاحب كتاب «توفيق صايغ:
سيرة شاعر ومنفى» (دار
الريس ـ ـ  .)1989املناسبة
ً
املرتقبة ،ستضم كذلك كال
من اإلعالمية والشاعرة
لوركا سبيتي ،باإلضافة إلى
الشاعر واألكاديمي كامل
صالح الذي يمتلك رصيدًا
وافرًا في الرواية والنقد ،كما
في الشعر.
أمسية شعرية :اليوم الساعة
ً
مساء ـ ـ فندق
السابعة والنصف
( The J hotel& Spaالحمرا).

