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صورة
وخبر

مـع إقفـال المعـارض والغاليريـات أبوابهـا فـي ألمانيـا ،كمـا غيرهـا مـن دول العالم ،بسـبب فيروس كورونـا ،يجد ٌ
عـدد ٌ
كبير مـن الفنانين في
الجـزء المتبقـي مـن «جـدار برليـن» مسـاحة للتعبيـر واإلبـداع .فقـد ّ
تحول هـذا المكان إلـى حضن لفنون الشـارع علـى أنواعها ،وعلى رأسـها
ّ
ّ
العالميـة( .جـون
الصحيـة
الغرافيتـي .مـن بيـن األسـماء الموجـودة هنـاك حاليـا ،الفنـان «إيـم فريثينكـر» الـذي ينجـز جداريـات تحاكـي األزمـة
ماكدوغـال ــ أ ف ب)

فنانات من الشرق في ضيافة «مارك هاشم»

صناعة الوثائقي
في مختبر أونالين...

وصناعة الصابون
ُ ...
عن بعد أيضًا

ّ
الفرنسية في
بالتعاون مع السفارة
األردن و«املعهد الوطني السمعي
البصري» ،تدعو «الهيئة امللكية
األردنية لألفالم» إلى املشاركة في
«مختبر صناعة الفيلم الوثائقي
ّ
املتقدم» الذي ُ
سيعقد إلكترونيًا
ّ
بني  7و 23كانون األول (ديسمبر)
املقبلُ .يعقد الحدث عبر ّ
منصة
ّ
ّ
مستهدفًا ُصناع األفالم
افتراضية،
ِ
الوثائقية ،األردنيني واملقيمني في
األردن ،ممن لديهم مشاريع أفالم
طويلة في مرحلة التطوير وشغف
لـ«الغوص في أعماق ّ
تقنيات
الكتابة ليشاركوا في ورشة عمل
مكثفة ملدة ستة أيام» .سيتم
اختيار  12مشروعًا للعمل في
ّ
ثالث مجموعاتُ ،يشرف على كل
مجموعة منها مستشار فرنسي
للمساعدة في ّ
عملية التطوير،
ّ
فيما سيطلع املشاركون على
مختلف أساليب تطوير املشاريع
ّ
الوثائقية عبر تطوير معالجة
ّ
النص( .للمشاركةworkshops@ :
)film.jo

ّ
يعرف فضاء «فن» ّ(صيدا ـ جنوب
«منزل
لبنان) عن ّنفسه بأنه ّ
للفنون يوفر فرصًا لتعلم الرسم
واملوسيقى والفوتوغرافيا واملسرح
والخط وغيرها من الفنون» .في
سياق أنشطته ّ
املنوعة التي انتقلت
حاليًا إلى العالم االفتراضيّ
تماشيًا مع الظروف التي فرضها
فيروس كورونا ،يدعو «فن»
ّ
إلكترونية ال
إلى حضور ورشة
تزيد ّ
مدتها على ساعتني ،في 23
تشرين الثاني (نوفمبر) الحالي.
ُ
سي ّ
خصص النشاط للراغبني في
ّ
ّ
تعلم كيفية صناعة الصابون
ّ
طبيعية مئة
بواسطة مواد وزيوت
في املئة ،ليكون بإمكان الفرد إعداد
ّ
ّ
شخصيًا.
الخاص به
الصابون
ّ
عدد املشاركني في
علمًا بأن َ
الورشة املرتقبة لن يتجاوز السبعة
أشخاص.
ّ
ورشة تعلم صناعة الصابون :االثنني 23
تشرين الثاني ـ الساعة الخامسة بعد
الظهر .لالستعالم76/833367 :

«من الحديث إلى املعاصر ...فنانات من الشرق األوسط» هو عنوان املعرض الرقمي
ّ
الذي تنظمه «غاليري مارك هاشم» على موقع  Artsyاإللكتروني لغاية  28تشرين
ً
الثاني (نوفمبر) الحالي .يضم الحدث أعماال حديثة لفنانات من بلدان شرق أوسطية
مختلفة ،من بينهن هيلني الخال ( 1923ـ  )2009وليلى نصير ( ،)1941إلى جانب أخرى
معاصرة من توقيع منى طراد دبجي ( ،)1950زينة عاصي ( ،)1974ليلى ّ
الشوا (،)1940
ميسلون فرج ( ،)1955سارة ّ
شمة ( )1975وديزي أبي جابر (.)1961
ّ
ّ
في البداية« ،كان عالم الفن في الشرق األوسط يخضع لهيمنة ذكورية .غير أن الواقع
ّ
يتغير بسرعة اليوم مع تزايد عدد الفناناتُ .يعرف الشرق األوسط بالصراعات
ّ
والحروب والقمع ،لكن أيضًا بثقافة وعادات وتقاليد ثرية .كل هذه العوامل أسهمت
في تنمية مواهب لدى فنانات يعملن للتأثير على األوضاع من الداخل وإلقاء الضوء
ّ
اليوميات» .هذا ما تؤكده
على الظلم الحاصل من خالل أعمال ناشطة ومنخرطة في ّ ً
«غاليري مارك هاشم» في النص التعريفي عن املعرض،
مشددة في الوقت نفسه على
األساسي الذي تلعبه النساء من خالل توفير منظور بديل للصناعة املحصورة
الدور
ّ
ٍّ
ٍّ
كتحد يجب التغلب عليه من خالل ابتداع فن
بالذكور .استغلت الفنانات هذه املحنة
استفزازي ومبتكر ،فيما يسهمن في ّ
ّ
تطور املشهد الثقافي في املنطقة ،باستخدام
ّ
ّ
ّ
ّ
وسائط منوعة ،كما يتعاملن مع القضايا الشخصية واملحلية والعاملية .فاتبكار أعمال
ّ
فنية ،يسمح لهؤالء النساء بالتعبير والتفكير في القضايا االجتماعية.
معرض Modern
to Contemporary
Female Artists
from the Middle
 :Eastلغاية  28تشرين
الثاني ـ على موقع
www.artsy.net

لوحة L’attente
لمنى طراد دبجي
( 2002ــ زيت على
كانفاس ــ × 120
 100سنتم)

سيباستيان هاينزل...
سينما الحرب «الداخلية»
ضمن فعاليات الدورة الثامنة
عشرة من مهرجان  MitOstالذي
ينظمه مركز  AKZENTEالثقافي
األملاني في كيشيناو في رومانيا،
ُيعرض ،غدًا األربعاء وثائقي
( The War In Meعام  2017ـ 83
د) لسيباستيان هاينزل (1979
ـ الصورة) الذي يخوض نقاشًا
مع الحاضرين في النهاية .في
هذا النشاط الرقمي ،سيكون
الجمهور على موعد مع شريط
يستكشف من خالله املخرج
األملاني آثار الحرب العاملية
الثانية على عائلته ويتبع مسار
ّ
جده ،الذي كان جنديًا أملانيًا في
بيالروسيا .يكتشف ّهاينزل
أيضًا صالت غير متوقعة
بماضيه وأحالم الحرب التي
كانت تطارده منذ أعوام.
عرض وثائقي  :The War In Meغدًا
ً
مساء بتوقيت
األربعاء ـ الساعة الثامنة
بيروت ـ موقع مهرجان .MitOst
(الرابط متوافر على موقعنا)

