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ثقافة وناس

فنون معاصرة

عروض أدائية ومسرحية ورقص ومعارض ...وفيديو آرت

«بينالي الشارقة  »13يختتم في بيروت:

معرض «ثمار النوم»

روان عز الدين
سيختتم «بينالي الشارقة  :13تماوج»
فعالياته في بيروت .هذه السنة ،فاقت
مواعيد البينالي الشارقة ،لتصل إلى
داكار واسطنبول ورام الله ضمن برامج
موازية ،قبل أن تحط أخيرًا في العاصمة
اللبنانية .لم يغب ّ
هم املشاركة والتبادل
الفني عن القيمة الفنية ومديرة جمعية
«أش ـكــال ألـ ــوان» كريستني طعمة التي
ّ
ت ــول ــت تـنـسـيــق «بـيـنــالــي ال ـشــارقــة :13
تماوج» ،بدورة واسعة ومميزة امتدت
مواعيدها طوال العام ،وجمعت حوالي
سبعني فنانًا عامليًا وعربيًا حول ثيمات
املاء ،واألرض واملحاصيل والطهي .أما
بيروت التي شهدت في األعوام الفائتة
مواعيد مثل منتدى «أشـغــال داخلية»
(أشـ ـك ــال ألـ ـ ـ ــوان) ،فـتـسـتـعــد السـتـقـبــال
برنامج ال يقل أهمية وتأثيرًا وتنوعًا
عنه.
اب ـت ــداء م ــن ال ـي ــوم ،س ـت ـشـ ّـرع ف ـضــاءات
ع ـ ّـدة فــي املــديـنــة أبــوابـهــا أم ــام املـســرح
وامل ـحــاضــرات األدائ ـي ــة والـفـيــديــو آرت
وال ـ ــرق ـ ــص وال ـس ـي ـن ـم ــا وال ـت ـج ـه ـي ــزات
الفنية واللقاءات املتنوعة ،سنشاهدها
ض ـم ــن ب ــرن ــام ــج ال ـف ـص ــل الـ ـث ــان ــي مــن
«بينالي الشارقة  :13تماوج»« .مسرح
دوار الشمس» ،و«مركز بيروت للفن»،
و«م ـســرح املــدي ـنــة» ،و«أش ـك ــال أل ــوان»،
و«متحف سرسق» ،و«مسرح بيريت»،
و«س ـت ـي ـشــن» ،و«م ـتــروبــول ـيــس أمبير
صــوفـيــل» ستستقبل أكـثــر مــن أربعني
موعدًا لفنانني عامليني ومحليني ابتداء
«بينما كنت أنتظر» لعمر أبو سعدة

م ــن صـ ـب ــاح الـ ـي ــوم ح ـت ــى  22ت ـشــريــن
األول (أكـ ـت ــوب ــر) .سـيـلـقــي امل ـشــاركــون
األسئلة ،ويقدمون طروحاتهم الفنية
واألسلوبية ،في محاولة للدخول إلى
أمــاكــن وإشـكــالـيــات تعنى بالسياسة
وال ـ ـب ـ ـي ـ ـئـ ــة وعـ ـ ـل ـ ــم ال ـ ـن ـ ـفـ ــس والـ ـ ــراهـ ـ ــن
والـ ـبـ ـي ــول ــوجـ ـي ــا والـ ـ ـ ــذاكـ ـ ـ ــرة الـ ـف ــردي ــة
والجماعية والتطرف واألزمة السورية
وواق ـ ــع أوروب ـ ــا ب ـكــافــة أش ـك ــال ــه .هـكــذا
ي ـعــرض الـبـيـنــالــي االن ـت ــاج ــات الفنية
امل ـع ــاص ــرة أم ـ ــام ال ـج ـم ـهــور الـلـبـنــانــي
مـ ـج ــان ــا ،ف ـي ـم ــا ي ـس ـت ـع ـيــد ب ـع ـض ــا مــن
األعمال الراسخة في الذاكرة الجماعية
مثل شريطي «خرج ولم يعد» (،)15/10
و«موعد على العشاء» ( )20/10ملحمد
خان .هناك برنامجان متتاليان .األول
ّ
يستمر ملدة
«على طبق مخاتل» الــذي
يــومــن .املـطـبــخ واألكـ ــل والـطـهــي كلها
م ـص ـط ـل ـحــات سـتـفـقــد ح ـيــادي ـت ـهــا ،أو
وقعها الـبــديـهــي .لكن هــل كــانــت يومًا
كـ ــذلـ ــك؟ فـ ــي لـ ــوحـ ــات ع ـص ــر ال ـن ـه ـضــة
الــزي ـت ـيــة ،ل ــم ت ـكــن ال ـل ـح ــوم واألس ـم ــاك
وامل ـ ــأك ـ ــوالت الـ ـف ــاخ ــرة سـ ـ ــوى إشـ ـ ــارة
إلـ ــى ال ـغ ـن ــى وامل ـل ـك ـي ــة الـ ـف ــردي ــة ،ش ــأن
األراضي واملجوهرات .وفي بداية القرن
العشرين ،شغل الطعام مكانة أساسية
ل ــدى ال ـحــركــة املـسـتـقـبـلـيــة الـفـنـيــة ،مع
«مانيفستو الطهي» الذي أطلقه الفنان
اإليـطــالــي فيليبو توماسو مارينيتي
عام  .1932كشف املانيفستو عن حياة
م ــوازي ــة ل ــأك ــل وم ــوس ـي ـق ــاه وهـيــاكـلــه
ومـلـمـســه فــي دع ــوة مـلـ ّـحــة إل ــى إطــاق
ّ
الخيال .األكل أيضًا شكل قناعًا أساسيًا

في الفن املعاصر .صار أداة للمراوغة،
تسمية ملا ال يــراد له أن يقال ،للتعبير
عن املواقف اإلقتصادية ،واإلجتماعية،
والـسـيــاسـيــة ل ــدى ال ـحــركــات النسوية
ت ـح ــدي ـدًا ل ـف ـنــانــات ك ـم ـيــريــام شــابـيــرو
وإل ـيــزاب ـيــث مـ ــوراي .مــن هـنــا سـتـحـ ّـول
فـعــالـيــة «ع ـلــى ط ـبــق م ـخــاتــل» املـطـبــخ
إلــى ورشــة فنية تنفذ بنا إلــى الــذاكــرة
الجمعية ،وأسئلة ّ
ملحة تتعلق بأكثر
األحداث دموية في تواريخنا الحديثة
وامل ـعــاصــرة ،وب ـطــرق تجميع الـطـعــام،
وتأثيره على ذائقتنا كما فــي الرحلة
ال ـب ـي ــروت ـي ــة «ت ــآك ــل م ـ ــاض ـ مـسـتـقـبــل

فعالية «على طبق مخاتل»
ّ
تحول المطبخ إلى ورشة فنية تنفذ
بنا إلى الذاكرة الجمعية
الـ ـك ــونـ ـي ــة» الـ ـت ــي ت ـن ـظ ـم ـهــا مـجـمــوعــة
«سـ ـب ــورس» م ــن ب ــن ع ــدد م ــن أنـشـطــة
الطهي التي ّ
تقدمها في البينالي .في
محاضرتها «جــوع وهــذيــات :حكايات
م ــن زم ــن امل ـجــاعــة ال ـك ـب ــرى» ،تستعيد
ل ـي ـنــا م ـن ــذر ح ـكــايــا م ــن زمـ ــن امل ـجــاعــة
الكبرى في لبنان خالل الحرب العاملية
الثانية كي تنقب عن درجات الهلوسة
املقرونة بالجوع .على البرنامج موائد
م ـس ـت ــوح ــاة مـ ــن أزم ـ ـ ــة الـ ـنـ ـف ــاي ــات فــي
لـبـنــان كـمــا فــي «حـكــايــة جـبــال الــزبــالــة
وأن ـه ــار الـقـمــامــة وال ـط ـيــور امل ـهــاجــرة»
ل ـف ــران ـس ـي ـس ـك ــا بـ ـيـ ـي ــروس وس ـ ــان ـ ــدرا

تيتجي .أما جيمس ت .هونغ ،فيقطع
امل ـم ــرات ال ـتــي تـصــل األم ـع ــاء وال ــدم ــاغ
ان ـطــاقــا م ــن م ـقــولــة نـيـتـشــه «األم ـع ــاء
أم األه ــواء» فــي محاضرته «عــن دمــاغ
نيتشه الثاني» .األهم في هذه املواعيد
وفعاليات البرنامج األخرى هي إخراج
الفن من دائرته وأطره وأمكنته املتوقعة.
هــذا مــا يفعله ضـيــوف الـبــرنــامــج مثل
إي ـمــان مــرســال ال ـتــي ت ـقــدم ســرديــاتـهــا
حــول اللغة فــي لــوائــح الطعام وبرامج
الطهيّ ،وسـحــر مـنــدور الـتــي تستعيد
جرائم نفذت بأدوات املطبخ من األفالم
وال ـ ّـوق ــائ ــع الـحـقـيـقـيــة .ه ـن ــاك مــواعـيــد
يتعذر إحصاؤها تستكمل حضورها
أي ـضــا ف ــي بــرنــامــج «ال ـف ـصــل ال ـثــانــي».
الجسد بطابعه الجثثي وقابليته إلى
اإلختفاء والتفسخ والتحلل هو الذي
ّ
يحرك األعمال التي سنشاهدها ابتداء
مــن اإلث ـنــن  16تـشــريــن األولّ .
املنسق
املغربي هشام خالدي سيرينا تأثيرات
عصر الفوضى وسلطاته على أجساد
الالجئني واملهاجرين واملــواطـنــن ،في
معرض «تعبير ال يمكن التنبؤ به عن
ق ــدرة اإلن ـس ــان» ال ــذي دع ــا فـيــه أعـمــال
مجموعة من الفنانني املعاصرين إلى
«مركز بيروت للفن» .تعبر بنا األعمال
املـ ـش ــارك ــة ع ـل ــى كـ ــل ح ـ ـ ــاالت ال ـج ـس ــد؛
ت ــواج ــده ف ــي شـ ــارع عـنـيــف ف ــي ق ــراءة
وتجهيز «مباشر مــن الـغــرب» لبيدرو
بــرت ـيــرو وك ــوي ــن لـتـيـمــر ،وعــاق ـتــه مع
امل ـكــان فــي الـطــريــق إل ــى األصــول ـيــة في
فيديو «املعروف أيضًا باسم جهادي»
ل ـل ـفــرن ـســي إي ــري ــك ب ــودلـ ـي ــر .ت ــأث ـي ــرات

لينا مجدالني في «وقت قليل»

التخطيط اإلجتماعي على سلوكيات
الناس وتحركاتهم ،سنراها في فيديو
«مدينة طوباوية جــديــدة» لإلنكليزي
كريستوفر إيــان سميث .من منطلقات
سياسية وثقافي واجتماعية ،تكشف
املنسقة الفنية ري ــم فـضــة عــن الجسد
في حاالت النوم والسبات في معرض
«ث ـمــرة ال ـن ــوم» الـجـمــاعــي فــي «متحف
سـ ــرسـ ــق» ،ال ـ ــذي ج ـم ـعــت ف ـيــه فـنــانــن
مـ ـع ــاص ــري ــن عـ ــربـ ــا وأجـ ـ ــانـ ـ ــب (راج ـ ـ ــع
الـ ـب ــرن ــام ــج) .س ـن ـشــاهــد «ب ـي ـن ـمــا كنت
أن ـت ـظــر» لـعـمــر أب ــو س ـعــدة ح ــول حــالــة
الكوما التي تصيب بطل املسرحية تيم
وبـلــده ســوريــا على ال ـســواء .كما يقدم
كــريـسـتــوفــر كـيـلــر م ـحــاضــرة «ســومــا»
حـ ـ ــول ال ـ ـعـ ــاج ال ـن ـف ـس ــي ال ـج ـس ـمــانــي
ون ـظ ــري ــة ال ـن ـب ـض ــان لـفـيـلـهـلــم رايـ ــش،
ل ـي ــزي ــل الـ ـ ـح ـ ــدود بـ ــن الـ ـف ــن وال ـع ـل ــوم
والـتـجــريــب .ويـعــايــن الـفـنــان اللبناني
رب ـيــع م ـ ـ ّ
ـروة جـثــة أول شـهـيــد لبناني
سقط من أجل القضية الفلسطينية عام
 1968في مسرحيته «وقت قليل» .على
البرنامج عروض أخرى وتواقيع كتب
ومحاضرات أخرى ستستمر حتى 22
تشرين األول (اكتوبر) في بيروت.
* الفصل الثاني مــن «بينالي الـشــارقــة :13
ت ـمــاوج» 11:00 :مــن صـبــاح الـيــوم حتى 22
تـشــريــن األول (أك ـتــوبــر) ـ ـ ـ ـ «مــركــز بـيــروت
للفن»« ،اشكال ألوان»« ،سنايشن»« ،متحف
سرسق»« ،متروبوليس»« ،مسرح بيريت»،
«مـســرح دوار الـشـمــس»« ،مـســرح املــديـنــة» ـ
لالستعالمashkalalwan.org 01/423879 :

