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ثقافة وناس
ً
وصوال إلى القرن الحادي والعشرينّ .
التوجه السياسي
منذ السبعينيات
الراديكالي جعل من صوره وفيديوهاته المفاهيمية وثائق

23

معاصرة عن ظروف العمال في أميركا السبعينيات ،وحرب الفيتنام،
والسيستم التعليمي الرأسمالي ،وعولمة الشواطئ والبحار

يالحق العولمة حتى بيروت

من «سلسلة شرائح بال عنوان» ()1972

من «في انتظار الغاز المسيل للدموع» ( 1999ــ )2000

من «صحوة التايتانيك» ( 1998ــ )2000

هذه األفعال مجددًا ،ضمن السياق االجتماعي
األشمل الذي يستحضره الفنان في نصوصه.
فـ ــي غ ــرف ــة أخ ـ ـ ـ ــرى ،ت ـق ـب ــع س ـل ـس ـل ـتــه «ح ـك ــاي ــا
ك ـل ـي ـفــورن ـيــا» ( 1973ـ ـ ـ  )1977ال ـت ــي رد فيها
على معرض «طوبوغرافيات جــديــدة» .حــاول
سكوال إعطاء األمكنة طعمًا أكثر قتامة ضمن
نقده الراديكالي لــذاكــرة املساحات األميركية.
يتضمن العمل نصوصًا ومجموعة ألواح يضم
كل منها عــددًا من الـصــور .وكما الحــق سكوال
معنى الــرســائــل الـتــي تحويها الفوتوغرافيا
في مقاالته التنظيرية ،فــإن املعنى في صوره
يتكاثف تدريجًا وينجلي مــع آخــر صــورة من
السلسلة .هنا فقط سنعلم لم أن هذا املشروع
الذي أنجزه الفنان في السبعينيات لم يعرض
إال عام .2012
نـشــاهــد ثــاثــة أق ـســام مــن حـكــايــا الـســاحــل في
كــال ـي ـفــورن ـيــا« :ال ـق ــري ــة الـفـيـتـنــامـيــة» و«ح ــاف ــة
املنحدر» و«محاولة لربط الطبقة االجتماعية
باالرتفاع فوق قناة امليناء الرئيسية» .الصور

ّ
باألبيض واألســود ،مقلة في التفاصيل .هناك
أسـ ـ ـ ــاك ،وح ـ ـيـ ــوانـ ــات وس ـ ـ ـيـ ـ ــارات ،وش ـخ ــوص
أم ــام خـلـفـيــة م ـســاحــات شــاسـعــة وط ــرق ــات .ما
يـفـتــرض أن يـكــون رح ــات طــريــق عـلــى ساحل
كاليفورنيا وطــرقــاتــه السريعة الطويلة بكل
دالالتــه ،سيتحول إلى طوبوغرافيا اجتماعية
كابوسية تعكس أيديولوجيا أميركا العرقية
والعسكرية والطبقية .املشاهد السردية املرفقة
مع الصور ستكمل املشهد؛ قصص عن الطفل
األس ــود الــذي كــان يختبئ مــن سـيــارة الشرطة
قبل قدومها ،وتدريبات الجيش األميركي في
امل ـســاحــات الطبيعية .فــي كــالـيـفــورنـيــا أيـضــا،
يجري سكوال اختباراته الساخرة في «محاولة
لربط الطبقة االجتماعية باالرتفاع فوق قناة
امل ـي ـن ــاء الــرئ ـي ـس ـيــة» .ف ــي ص ـ ــوره الـ ـس ــت ،يقف
س ـكــوال أم ــام ن ـم ــاذج مختلفة م ــن ب ـيــوت ســان
بيدرو ،يقيس بيده الطبقات االجتماعية العليا
والدنيا التي تمثلها القصور وأكواخ الشاطئ
البائسة .في «املدرسة مصنع» ( 1978ـ ،)1980

ّ
يطبق الشفافية الفوتوغرافية بحرفيتها ،مع
ّ
تدخالت تمثيلية تجريبية تتمثل في مجسم
مدرسي بالسيتيكي مع أنبوب زجاجي مليء
باملجسمات الـصـغـيــرة ،تحمله يــد أحــد رجــال
األع ـم ــال وتـظـهــر ف ــي ع ــدد م ــن ال ـص ــور .يتتبع

ً
حوالي  50عمال فوتوغرافيًا ونصوص
وأفالم مثل «حكايا كليفورنيا»
و«المدرسة مصنع» و«حكاية سمكة»
س ـكــوال ف ــي ه ــذا املـ ـش ــروع الــرح ـلــة ال ـتــي تـقــود
العمال من املدرسة إلــى املصانع ،ومــا تنطوي
عليه من تدخالت وسيطرة السيستم التعليمي
وال ـف ـن ــي والـ ـتـ ـج ــاري وال ـ ــذك ـ ــوري وال ـع ـن ـصــري
ال ـ ـعـ ــرقـ ــي .الـ ـلـ ـقـ ـط ــات ال ــداخـ ـلـ ـي ــة والـ ـخ ــارجـ ـي ــة
تـظـهــر أشـخــاصــا يـجـلـســون فــي أمـكـنــة عملهم
ومؤسساتهم التعليمية؛ فنانني وعمال حديد،

وعمال مصانع وصروح تعليمية ومؤسسات
ّ
املتحركة،
تجارية وآالت كبيرة .كما الـصــورة
ّ
يــوزع سكوال املعنى على لقطاته مرفقًا إياها
بتعليقات صغيرة وقـصــص فــرديــة عــن املــرأة
ال ـه ـس ـبــان ـيــة الـ ـت ــي تـ ـج ــري م ـق ــاب ـل ــة وظ ـي ـف ـيــة،
س ـن ـع ــرف أنـ ـه ــا ف ـش ـلــت ف ــي ن ـي ـل ـهــا ،وال ـف ـنــانــة
الـثــاثـيـنـيــة ال ـت ــي اخ ـت ـفــى اس ـم ـهــا م ــن ال ـســوق
الفنية بعد أشهر على معرضها األول ...شيئًا
فشيئًا ،تتبدى السلسلة املحكمة التي تحبس
أرواح ومصائر كل هؤالء في املسرح التعليمي
والـ ـتـ ـج ــاري األمـ ـي ــرك ــي .ت ـظ ـهــر الـ ـص ــور بــدايــة
دخ ــول الـكــومـبـيــوتــر واآلالت ،يقابلها إص ــرار
سكوال بالتركيز على العنصر البشري الــذي
ً
يظهره في حياته اليومية العادية ،محوال هذه
املـهـمــات الـيــومـيــة إل ــى ح ــاالت قـصــوى بــذاتـهــا.
في املعرض أيضًا «صحوة التايتانيك» (1998
ـ ـ  )2000ال ـتــي تـكـشــف وج ــه الــرحــالــة لـسـكــوال،
بتنقله على ضفاف البحار .السخرية حاضرة
في العمل الذي يفتتح بصورة من ثالثة أجزاء
ل ـس ـكــوال وه ــو يـسـبــح أمـ ــام م ـنــزل ب ـيــل غيتس
عـلــى شــاطــئ سـيــاتــل ع ــام  1999بــالـتــزامــن مع
التظاهرات االحتجاجية ضد منظمة التجارة
العاملية املجتمعة فــي املــديـنــة ذات ـهــا .مــع هذه
الـصــورة ،كتب سكوال رسالة إلــى بيل غيتس،
ّ
يـتـســاءل فيها بتهكم عــن ش ــراء رجــل األعـمــال
األم ـي ــرك ــي ل ــوح ــة ون ـس ـلــو هــوم ـيــر لـصـيــاديــن
فقيرين على ظهر مركب يغرق .الرحلة تنطلق
مــن سياتل لتجوب شــواطــئ روسـيــا وقبرص
ولـشـبــونــة واس ـط ـن ـبــول ...لــرصــد أوج ــه العوملة
ً
ال ـت ــي تـشـهــدهــا ال ـب ـحــار ن ـ ــزوال ع ـنــد تــوصـيــف
االق ـت ـص ــادي االس ـك ـت ـل ـنــدي آدم سـمـيــث لـعــالــم
البحار بأنه أكبر لعبة يانصيب .هذه العبارة
دفعته مجددًا إلى التعمق في عالم البحار في
أحد أبرز مشاريعه :كتابه ومجموعته «حكاية
سمكة» التي نشاهد فصلني منها في املعرض
بسبب ضخامة العمل الذي يحاول استكشاف
ت ــاري ــخ الـ ـس ــوق ال ـت ـج ــاري ــة وال ـص ـن ــاع ـي ــة عـبــر
البحار .يقتطع البحار والشواطئ من صورتها
النوستالجية ،ويـظـهــرهــا كــوجــه أســاســي من
وجوه العوملة حيث العمال والسفن والحموالت
الثقيلة .وبعيدًا عن البحار ،نشاهد أيضًا «في
ان ـت ـظــار ال ـغ ــاز املـسـيــل ل ـل ــدم ــوع» ،بــورتــريـهــات
املتظاهرين ضد منظمة التجارة العاملية عام
 .1999في بورتريهاته الجمالية ( 35مم) التي
تعرض على الشاشة ّ
يقدم الفنان نقدًا للصور
الصحافية الالهثة خلف األح ــداث الصاخبة،
إذ ال نــرى لقطة واح ــدة للعنف ال ــذي تمارسه
الشرطة على املتظاهرين .املعركة ال لبس فيها،
وعليها تــرتـكــز ص ــور املـتـظــاهــريــن الـتــي تبدو
كأيقونات للصراع العاملي ضد الرأسمالية.
َ
«الفوتوغرافيا في املعمل» أللن ِسكوال :حتى  29أيلول
(سبتمبر) املقبل ـ «مركز بيروت للفن» (جسر الواطي
ـ بيروت) .لالستعالم01/397018 :

