
   BEIRUT

E
M

B
A

SS
Y

 O
F 

THE UNITED STATES OF  A
M

E
R

ICA
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لورنس أبو حمدان .   فرانسيس أليس . ڤرتان أڤاكيان . بولين بودري وريناته لورنز 
. مويرا ِدْيفي . ميليسا داِبن وآرون دايفيدسن . بيير  ويغ . ألفين لوسير .  كريستيان 

ماركالي . أوالف نيكوالي . شريف صحناوي . جسيكا واربويز  . سينتيا زافين

تقييم
مارتشيال ليستا وماري موراكسيول

بدًء من يوم ٢٧ ني�سان يفتح مركز بريوت للفن كل يوم اأربعاء لغاية ال�ساعة ١٠ م�ساء

بدعم من   

�سكر خا�ش جلمعّية اأ�سكال األوان لدعمهم. ن�سكر اأي�ًسا فوؤاد ب�سواتي ورامي �سّباغ وباِر�ش دورو�سوز.          

بولني  بودري   وريناته   لورنز، اإىل فالري �سوالنا�ش ومارلني مونرو عرفاًنا بياأ�سهما، ٢٠١٣
األفني لو�سري، مو�سيقى على وتر طويل رفيع، ١٩٧٧



ر   اأعمالهم   ال�سماعّية   منها   اأو   ال�سامتة   اأ�سكااًل   معا�رصةً   من   االإن�سات   ليت�ساركوا   ف�ساء   يدعو   مركز   بريوت   للفنّ   من   خالل   معر�ش »اإ�سمع«   فّنانني   وموؤّلفني   مو�سيقّيني   ُتطوِّ

 العر�ش  . ترتبط   هذه   التجربة   احل�سّية   �سمن  اأعمالهم   باختبار   البعد   والقرب،   الباطن   واخلارج  . والإنّ   االأذن   الب�رصّية   بال   اأجفان   فح�سا�سّيتنا   ال�سماعّية   هي   االأوىل   عر�سة   لتلّقي  

 املحّفز   ال�سوتيّ   قبل   اأي   موؤّثر   اآخر  . توؤ�ّس�ش   هذه   امل�سامّية   الع�سوّية   بنيان   التجربة   ال�سماعّية   من   حيث   هي   فعل   ينطوي   على   درجات   خمتلفة   من   الوعي   والق�سدّية  . االإن�سات   هو  

 عملّية   انتقاء   واقتطاع   واإعادة   ترتيب   املاّدة   ال�سوتّية   التي   نتلّقاها،   يرتاوح   بني   االإغراق   والتحليل،   يعتمد   على   االإ�سغاء   والتمييز   اأو   على   االأجهزة   التقنية   التي   تخ�ّس�ش   االأ�سوات  

 وتعيد   اإنتاجها   وترجمتها   عرب   الت�سجيل   والت�سخيم.  

يف   �سوء   االنت�سار   والكفاءة   املتزايدة   للو�سائط   ال�سمعّية   الب�رصّية،   بات   ال�سماع   مو�سوًعا   متفّرًدا   للبحث   الفنيّ   وم�ساحة   اإبداعّية   ومتنوّعة   يف   اآن  . هو   اأقرب   ما   يكون   اإىل   م�رصوع  

 فنيّ   اأو   م�ساحة   للتجريب   وملمار�سة   النقد  . ُيعِمل   الفنانون   واملوؤّلفون   املو�سيقّيون   املجتمعون   هنا   اأمناًطا   ح�سّية   ذات   �سياغات   وا�سعة   االختالف   والتنوع   من   اأجل   و�سف   اأو   اإنتاج  

د   تبًعا   لذلك  . االأعمال    حالة   معّينة   من   تلّقي   املاّدة   ال�سوتّية   وتاأويلها،   من   املعتقدات   التي   ت�ستتبعها   هذه   احلالة   واملعلومات   التي   تو�سلها   والنطاقات   الفردّية   واجلمعّية   التي   ُتدَّ

 التي   يقّدمها   املعر�ش   هي   تعبريات   �سمعّية   ب�رصّية   ت�ستلهم   التجربة   العملّية   اأو   التخيلّية   لل�سوت،   وتبتكر   من   خاللها   جمااًل   لال�ست�سعار   ببعديه   ال�سكالين   واملفاهيمي  . تتخّطى  

 هذه   االأعمال   فكرتي   ال�سمت   وتو�سيع   الطيف   ال�سماعيّ   اللتني   اأ�ساعهما   جون   كيدج   اإىل   اختبار   كوامن    وحدود    االإدراك   اأو   اإعادة   اختبار   الثقافة   املادية   واالأداتية   لتقنّيات   الت�سجيل  

 والبثّ . 

تو�سيع   املجال   امل�سموع

�سّكل   تو�سيع   الطيف   ال�سماعيّ   مو�سوًعا   للبحث   املكّثف   من   قبل   الطليعّيني   املو�سيقّيني   منذ   نهاية   ال�ستينات  .  اأنتج   األفن   لو�سري املو�سيقى يف تلك املرحلة  عن   طريق   ت�سخيم   موجات  

 األفا   ال�سادرة   عن   دماغه يف عمله »مو�سيقى ملوؤدٍّ منفرد« )١٩٦٦(  كما   بداأ   بالتقاط   االهتزازات   ال�سادرة   عن   طبقة   االأيونو�سفري   املحيطة   باملجال   املغناطي�سي   لكوكب   االأر�ش   ،  والتي 

ال   ميكن   �سماعها   باالأذن   املجردة من خالل عمله »�سفريّيات« )١٩٨١( .  يف   ذات   املرحلة   طّورت   بولني   اأوليفرو�ش  مفهوم »االإ�سغاء  العميق«  الذي   ت�ستدخل   فيه   عملية   التاأليف  

 املو�سيقيّ   درجات   معّينة   من   الرنني    م�ستخل�سة  من   ال�سجيج   العام  .  وقد بداأت   اأوليفرو�ش   يف   الثمانينات من القرن الع�رصين   بتنظيم   حلقات  اإ�سغاء  يف   مواقع  عميقة   يف   باطن  

 االأر�ش ويف اأماكن نائية انطالًقا من اهتمامها بعتبات االإدراك ال�سمعّي واأ�سكاله.  يتبنى   معر�ش »اإ�سمع«   فكرة   تو�سيع   حدود   االإدراك   املو�سيقيّ   كاأحد خطوطه   العري�سة   تديًدا 

 من خالل  عمل  األفني   لو�سري اال�ستثنائّي »مو�سيقى على وتر طويل رفيع« )١٩٧٧(. يتاأّلف هذا العمل من  وتر    م�سدود بطول  يزيد على   ع�رصين   مرًتا   متر عربه تذبذبات املوجات 

اجليبّية  و يتم   ت�سخيمها   عرب  جمال   مغناطي�سي.  تنتج   هذه   املوجات   �سوًتا  يف   غاية النقاء   حيث    تتحول   اال�سطرابات   الدقيقة   يف   الوتر   اإىل   اأحداث   �سماعّية مكتملة العنا�رص . 

ت�سرتجع بولني  بودري   وريناته   لورنز     يف عملهما »اإىل فالري �سوالنا�ش ومارلني مونرو عرفاًنا بياأ�سهما« )٢٠١٣( عمل  اأوليفرو�ش الذي يحمل العنوان عينه كتحّية المراأتني 

ا على واقع ال يحتمل . وتنطلق بودري ولونرز  من اهتمامهما بعمل اأوليفريو�ش امل�سحون  عاطفًيا   و �سيا�سيًّا   حيث ي�سّكل التاأليف املو�سيقّي  ف�ساّء ينطوي  قامتا بحركة يائ�سة ردًّ

على اإمكانّية االندماج يف املجتمع   وي�سطلع  كل   موؤدٍ   فيه »مب�سوؤولّية �سمعّية« .  �سّورت بودري   ولورنز تاأويل  هذه   القطعة   ك�سل�سلة متتابعة   من   احلوارات   املو�سيقّية   ت�ستند اإىل 

 تبادل   االإ�سغاء  بني   عازفني خمتلفني يرت�سم يف اأداء كل منهم   تعبري قوي عن   الهوّية   اجلندرّية .  

يتطّرق  املوؤّلفان   املو�سيقّيان   واملوؤدّيان   �رصيف   �سحناوي   و�سينتيا  زافني اإىل   مت�سلّية   الزمكان   يف  الظاهرة   ال�سوتّية   عن   طريق   اإطالة  ظرف اال�ستماع. يوا�سل  �رصيف   �سحناوي  

 يف عمله »كب�سولة ال�سوت« )٢٠١٦( بناء   تكوينات   بوليفونّية   تتطّور    على امتداد فرتة املعر�ش. تتاأّلف   هذه   التكوينات   من   ت�سجيالت   منتقاة   من   حفالت   ق�سرية   خمتلفة   ،   مت  

 ت�سجيلها   على   فرتات   زمنية   حمددة   بدقة   يف   ف�ساء   �سماعي   مت   ت�سميمه   لهذا   املعر�ش داخل م�ساحة م�سّممة لعرو�ش مو�سيقّية ق�سرية تقام يف فرتات زمنّية حمدّ دة . وُتبّث 

ا مرّكًبا. وينتهي   العمل بتعرية   الزمن   ذاته   يف   �سريورة  تتطّور  تدريجًيا  من   التكوين   االأّويل التاأ�سي�سيّ    ت�سجيالت هذه العرو�ش على امتداد فرتة املعر�ش مكّونة تاأليًفا   ت�ساعديًّ

 انتهاًء  بحقل   �سوتّي  م�سّبع  .  على   �سعيد   اآخر  ،  تقّدم   �سينتيا   زافني   عملها   االأّول   لل�سوت   الب�رصّي   بعنوان »لل�سوت والغابة« )٢٠١٦(.  يتكّون   الفيديو   من   عر�ش   اآدائيّ   ي�ست�رصف 

 االأبعاد   الف�سائّية   للظاهرة   ال�سوتّية   �سمن امل�سهد  الطبيعي   عرب  التاأمل يف   البعد  والقيا�ش   واالرتكاز: من   الن�سوء   وحتى م�سارف   التال�سي . 



توش�لادشّ�تج،ءايش�أللءاغش�إلاالب�شري

تاأثّرت  الثقافة   ال�سوتّية   على   نحو   عميق   بتقنيات   الت�سجيل   والبّث وباالأ�ساليب التي تقوم   من   خاللها   هذه   التقنّيات   برتجمة  البيانات ونقلها  يف   عمليات   تت�سارع يف دورات   من  

 التقادم   والتجدد. تدخل مادّية االأج�سام الالقطة لل�سوت عن�رًصا يف االإ�سغاء.  ومن خالل  ت�سليط   ال�سوء   على   الو�ساطة   التقنّية   لل�سوت يبداأ   املعر�ش   بعملي جتهيز وفيديو  

 لكري�ستيان   ماركالي الذي �سعى  منذ اأن بداأ جتاربه   الرائدة   يف   الت�سجيل   وا�ستخدام تقنّية   ت�سغيل   االأ�سطوانات )حفالت   ملو�سيقى م�سجلة   على   اأ�سطوانات   الفينيل(  يف   امل�سهد  

 النيويوركي   التجريبي   يف   الثمانينات، اإىل �سرب امل�ساحات  الو�سيطة  بني   احلوا�ش وا�ستك�ساف قدرتها على التحّول عرب  ممار�سة   تعيد   تعريف   التغيري  واإعادة   التدوير   والتعديل.  

 يرّكز اجلانب  االأ�سهر   من   عمله   على   العمر  املادّي   لو�سائط   الت�سجيل  كا�سطوانات   الفينيل   واالأ�رصطة   املمغنطة   مبا   متّثله   من   ذاكرة   �سوتّية   ُتنتج  عن   طريق   الو�سم   املادّي.  يعيد  

 ماركالي   تدوير   هذه   االأ�سياء   يف  بيئات   ومنحوتات   ت�سّلط   ال�سوء   على   العالقة   بني   ت�سجيل ال�سوت  وارتاله عرب  املنقوالت.  ت�ستقبل  اأ�سطوانات   الفينيل   التي   تغّطي   اأر�سّية   املدخل 

يف عمل » ٤،٠٠٠،٠٠٠ دقيقة« )٢٠١٦/٢٠٠٠(  زّوار   املعر�ش   مب�سّطح متزعزع  غري   م�ستقر يعك�ش االأدوار. يطاأ  الزّوار  على   هذه   البقايا، خمّلفات  املا�سي   املحفوظ،  حيث ال �سيء 

�سوى الذاكرة   واخليال يعينانهم على »لعب«   هذه   االأ�سطوانات موؤّقًتا،   منتجني   فو�سى   �سامتة   متخّيلة   وتدمرًيا فعليًّا.  يف الناحية االأخرى، �سّور   ماركالي يف عمله »اآراء متباينة 

ا  يرتجم باالإ�سارة  جتميًعا  من مقتطفات  من   ن�سو�ش   نقدّية يحاول   موؤّلفوها  و�سف مقطوعات  مو�سيقّية  �سمعوها معّلقني  )لغة االإ�سارة االأمريكية(« )١٩٩٩ - ٢٠٠١( ممثالًّ اأ�سمًّ

على   اإمكانّية   ترجمة   التجربة   ال�سماعّية والنّدّية   بني   املرئيّ   وامل�سموع.

من جهتها، تذّيل   الفّنانة   والكاتبة   مويرا   ديفي   �سورها   الفوتوغرافّية   باأ�سماء   وعناوين تّملها اآثاًرا من دورة حياتها.  قطع   من   �رصائط   الل�سق   وخدو�ش   و   اأختام   تدّلل   على  

 رحلة   هذه   ال�سور   من   حمرتف ديفي   اخلا�ش   اإىل   الوجهات   التي   تختارها الإر�سال   تلك   ال�سور .  متثل   هذه   ال�سور   اأوعية للذاكرة   تت�سل   بدورها   بعنا�رص احلياة   اليومية:  كتب، 

ت�سجيالت، مواقع تذكارّية.  يت�سكل   عملها »بيت )مونرتيال(« )٢٠١٦(  من   ت�سع   �سور   مت   التقاطها   يف   حمل   لبيع   الت�سجيالت   املو�سيقّية   امل�ستعملة، ومت   اإر�سالها   من   نيويورك.   

 ميّثل االنتقال   املادّي   لل�سورة   عرب  الربيد  التال�سيات   واالإزاحات   املتعددة التي تطويها ال�سجالت   املرئية   يف    ال�سور   الفوتوغرافّية والوثائق   ال�سوتّية   املحفوظة على  اأ�سطوانات 

 الفينيل   وتداول   الب�سائع  بني   اأيدي الزبائن يف املتجر.  هذه   امل�ستويات   املختلفة   من   االإزاحة   تر�سم   مًعا   العديد  من   التاأويالت   التي   ينتجها    ال�سياق   الزمنيّ   والف�سائيّ   حيث   يتم    فعل 

االإ�سغاء. 

عامش�لاةيؤ�ر

انخرط  بع�ش   الفّنانني   الب�رصّيني   املعا�رصين   يف   حوار   مع   الثقافة   ال�سماعّية  للحداثة   من خالل تطّلعها   اإىل تعزيز  و�سحذ   قدراتنا  ال�سماعية   بدًء من   االعتقاد  بتفاعل احلوا�ّش،   اأي  

 بالرتابط   الوثيق   وقابلية   التناقل   بينها،   و�سواًل  اإىل   مفهوم  جون   كيدج القائل » بكلّية   ال�سوت«   والذي   ينفي  احلدود   الفا�سلة   اأو   الرتاتبية   بني   اللغة   املو�سيقّية   واالأ�سوات   العادّية  

 اأو   االعتباطّية  :  اأي   تلك   االأ�سوات التي تنتمي  اإىل  املجال   ال�سماعيّ   الذي   ن�سميه »ال�سو�ساء«. يتناول   عمل  بيري   ويغ   بعنوان »مقطوعة ال�سمت« )١٩٩٧( النوطة   املو�سيقّية   يف  

  على   مرياث   كيدج.  وقد �ساغ   ويغ   عماًل  تنويطًيا ل�سمت موّقت  بدًقة م�ستخل�ش  من  اأّول اأداء م�سّجل   ملقطوعة »٤ دقائق و٣٣ ثانية« ال�سهرية يف العام ١٩٦١ �سمن 
ّ
 تعليق   ب�رصي 

عمل جون   كيدج   بعنوان »�سمت« )١٩٥٢(،  تتجّلى  فيه   كل   ال�سو�ساء   اجلانبية امل�سموعة اأثناء   الت�سجيل.  يعيد   ويغ   تاأويل   حركة  اأ�سا�سّية   يف   تاريخ   الفنّ   واملو�سيقى الطليعّية 

لي�سّلط   ال�سوء   على   مالمح   لداء  يطرح م�سفاة  راديكالية لت�سخيم ال�سماع. 

يطرح الثنائّي ميلي�سا   دابن   واآرون   ديفيد�سن   ممار�سات   مفاهيمّية   ومو�سيقّية من خالل  مقاربتهما   لالأ�سكال   املرئّية   ب�سكل   اأ�سا�سيّ  .  عملهما »اأحجام لل�سوت« )٢٠١٠( هو مبثابة 

 مقطوعة مو�سيقّية من االأ�سكال:  قطع   اأثاث »هاي فاي« عادة ما تغّلف  اأجهزة   اال�ستماع   املنزلّية. ي�سّكل العمل الناجت بنياًنا من االأحجام الهند�سّية يف داخلها مكرّبات لل�سوت، 

يرتاوح بني �سكل  خ�سبة امل�رصح  وجهاز اال�ستماع  ومنحوتة يف   اآن   واحد. ُيخّفف  �سوت   املو�سيقى   امل�سّخم  ال�سادر   من   هذه   ال�سّماعات   اأثناء   العر�ش   االآدائّي بوا�سطة   هذه  

 العنا�رص املنقّية . ي�ستدعي هذا العمل من اجلمهور اأن ين�ستوا  للعمل   واأن   ي�سحذوا   جهوزيتهم   ال�ستقبال   املو�سيقى. 

ي�سع  الفّنان   اأوالف   نيكوالي   ت�ساوؤله   عن   التكافوؤ   بني   ال�سمع   و الب�رص   مو�سع النقا�ش   بو�سفه   �سمة   ممّيزة   للحداثة.  يت�ساءل   نيكوالي   ب�سكل   عام   عن   تطّلعات   احلداثة ال�ساعية 

الإيجاد  لغة   عاملية   ما   دفع   الفنانني   يف   العقود   االأوىل   من   القرن   الع�رصين   للبحث   عن   قابلية   للرتجمة   ال�ساملة   بني   خمتلف املمار�سات  الفنّية.  ي�ستح�رص نيكوالي يف جتهيزه الفنّي 

 بعنوان »بروب�ستوك« )٢٠١٣(   �رصًحا   فريًدا   من   نوعه   هو   دير   ال   توريت   ،   الذي   �سممه   لوكوربيزييه   بالقرب   من   ليون   يف   فرن�سا. ا�ستعان  لوكوربيزييه   الأذن   ياني�ش   زناكي�ش  

 املو�سيقّية   لي�سّمم   نوافذ   �سخمة   من   الزجاج   املع�ّسق   ا�ستناداً   اإىل   القطاع   الذهبي   الذي   اعتمده   لوكوربيزييه   يف   ت�سميم   ن�سب   املبنى.  يف   املقابل،   ا�ستند   نيكوالي اإىل  املبداأ   الهند�سّي 

عينه   لتاأليف   الف�ساء   الر�سوميّ   املكافئ   للمقطوعة   الب�رصّية   يف   دعوة   ال�ستك�ساف املخّيلة  املو�سيقّية.  يف   هذا   العمل   يقوم   مغّنون   حمرتفون   باآداء   قراءات   لهذه   االأ�سكال   الهند�سّية  

 املجّردة   ما   ينتج   تاأويالت مثرية بت�سابهها  ي�ستخدمها   نيكوالي   الحًقا  كم�سارات   حمتملة   لتاأليف   غري   احرتايفّ .  

يجابه   عمل   ج�سيكا   و ا ربويز   الف�ساء   املحيط   من   االهتزازات   ال�سوتّية   ب�سكل   مبا�رص. ت�ستعني هذه   الفّنانة   الربيطانّية بالعديد من الو�سائط املختلفة  كالنحت   والر�سم و الفيلم  

 وال�سوت وترّكز  ب�سكل   عام   على عملّيات التحّول التي تخ�سع لها املواّد و�سواًل  اإىل   حد   عدم   اال�ستقرار. ترّكز واربويز على اإظهار روا�سب اإمياءاتها وجتّليات املاّدة وي�سّلط 

عملها ال�سوء على �سريورات الت�سّكل عو�ساً   عن   ال�سكل   النهائّي. ال�سكل  اللولبيّ   لعملها »جهاز قيا�ش منحنى املف�سل« )٢٠١٣( ميّثل  خمروًطا   �سماعيًّا   مبكّوًنا من  اأوراق   مطوّية  

 اأو   مق�سو�سة. تبدو املقطوعة ال�سوتّية املتذبذبة املكّونة من املوجات اجليبّية التي يرافق التجهيز والتي اأجنزتها واربويز بالتعاون مع فّنان ال�سوت مورتن نورباي هالفور�سن 

كما   لو اأنها  تفتل   وتفّك   ال�سكل   امللفوف   حول   املنحوتة، م�ستح�رصة بذلك احلوار اله�ش  بني   املرئّي واملحيطّي.  



  ماعلاءاش�فلاتوش�طئارش�

اأخرًيا،   تهتمّ   اأعمال   كل   من   فران�سي�ش   األي�ش   ولورن�ش   اأبو   حمدان   وڤرتان   اأڤاكيان   بالبعد   ال�سيا�سيّ   لل�سماع   يف   الف�ساء   العام .  يعتمد   عمل   فران�سي�ش   األي�ش   منذ   انطالقته   يف   العام  

   ١٩٩٤ على   اإن�ساء   الروابط   وبثّ   املعنى   بال�سكل   احلريفّ   للكلمة   من   خالل   جتواله   يف   الف�ساء   العام  . يحاول   األي�ش   اأن   يقّو�ش   �سكل   املوؤ�ّس�سة   و�سلطتها   عن   طريق   تعّمد   اإمياءات  

 اأدائّية   ب�سيطة  . وال   تنف�سل   ممار�سته   الفنية   عن   الر�سم،   بل   تعيد   تن�سيب   حلظة التمثيل   بني   فكرة   امل�رصوع   و  احتماالت   جت�ًسده  .  االإمياءة   التي   يوؤّديها   األي�ش   يف   عمله    »درابزين، 

لندن«  ) ٢٠٠٤ (  تبدو   كما   لو   كانت   بال   معنى.  يلعب   األي�ش يف ف�ساء   املدينة،   لندن،   يطرق اأبواًبا  خمتلفة ت�سادفه  اأثناء   جتّوله، م�ستدرًجا بذلك اإىل حقل ال�سوت عن�رًصا   من   مفردات  

 العمارة للتعبري عن  عتبة   بني   ف�سائني   خمتلفني. ي�ستدعي  األي�ش   االهتزازات   الب�رصّية والنطاقّية املنبعثة   من   تلك االأبواب اإىل اإيقاع  رحلته. 

على   �سعيد   اآخر اأجنز  الفنان   لورن�ش   اأبو   حمدان   موؤخًرا اأعمال  جتهيز  و مقاالت   تعّلق   على   احل�سور   البارز   لل�سوت   كموؤ�رّص   جمعي   يف   جمتمعات   املعلومات   والتمييز   بتقنّياتها  

 اخلا�سة. يخاطب عمال اأبو حمدان »حوار مع عاطل مع عاطل عن العمل« )٢٠١٣(  و »ال�سميع« )٢٠١٣(  ثقافة   الت�سخيم   و التلوث   ال�سو�سائيّ   يف   الف�ساء   العام   يف   القاهرة   من 

خالل اإمعان النظر تديًدا يف  الطبقات   املادّية   لل�سوت   امل�سّجل   على ال�رصائط املمغنطة.  بينما ميّثل  عمله   االأخري »فوالذ مك�سّو باملّطاط« )٢٠١٦( اختباًرا لالأ�سلحة انطالًقا من 

التحليل ال�سوتّي. 

اإىل   ذلك،   ي�سمّ   املعر�ش   عماًل   ي�سل   الف�ساء   اخلارجي   بالداخل.  يدور   م�رصوع   ڤرتان   اأڤاكيان   بعنوان »يف   بالغة التكرار«  حول   منطقة   نهر بريوت   وحميط   مركز   بريوت   للفن  

 حماواًل   التقاط   ال�سوت   الذي   انتفى   من   املدينة   وق�سى   عليه   التخطيط  : �سوت   نهر   بريوت   املختبئ   االآن   خلف   جدران   عالية   واملت�سائل   يف   ال�سنوات   االأخرية   اإىل   خيط   �سحيح   من  

 املياه   املمتزجة   بالنفايات   وخمّلفات   القاطنني   حوله   حتى   بات   معظم   ال�سّكان   يجهلون   وجوده  . النمط   اخلافت   لهذه   احلركة   ال�سوتّية   ي�سع   مداخلة   اأڤاكيان   يف   اإطار   النزوع   اإىل  

 املقاومة   ال   التوثيق  . احل�سور   املادّي   لهذا   العمل   يف   املعر�ش   م�سترت،   و�سُيدعى   الزوار   للم�سري   يف   م�ساحات   معّينة   من   الف�ساء   العام   حيث   ي�سهدون   على   احتبا�ش   �سوت   النهر   خلف  

 عوائق   املدينة   ويتعّرفون   اإىل   املدينة   من   خالل   احلدود   التي   ير�سمها   النهر   لها،   و�سيختربون    احلاجة   اإىل   اإجهاد   اآذانهم   لكي   يتمكنوا   من   متييز   �سوت   النهر   امل�سارف   على   ال�سكون  

 و�سط   �سو�ساء   بريوت   وتداخل   االأ�سوات   فيها .  



  لورن�ش   اأبو   حمدان، كّل ما ي�سمعون ، ٢٠١٣
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االفتتاح 

عر�ش مو�سيقي ق�سري ل�رصيف �سحناوي

ت�سغيل عمل »اأحجاٌم لل�سوت« مليلي�سا دِبن واآرون دايفيد�سن يف ح�سور 

�سيف خا�ش

حوار تقييمّي مب�ساركة مقّيمتي املعر�ش ماري موراك�سيول ومارت�سيال 

لي�ستا والفّنانني احلا�رصين

»األفني لو�سري: ال�سوت والف�ساء«، ور�سة عمل باإ�رصاف هاوكه هاردر

ا �سوتيًّا من �سمن عمل »٧ قمم«  مورتن نوربي هالفور�سن يوؤّدي عر�سً

)٢٠١٥(، الذي يرتجم بال�سوت ال�سكل النحتّي لعمل ج�سيكا واربويز 

»جهار قيا�ش منحنى املف�سل«    

هاوكه هاردر يوؤّدي عملي األفني لو�سري: »اأنا جال�ش يف غرفة« )١٩٦٩( و 

»مو�سيقى ملوؤدٍّ منفرد« )١٩٦٥(



سير ذاتّية
وبأاس�نرولحمدان هو فناٌن و »اأذٌن خا�سة« وباحث يف مركز فريا لي�ست للفنون وال�سيا�سة يف كلية نيو�سكول يف نيويورك. تّتخذ م�رصوعاته �سكل جتهيزات �سمعّية ب�رصّية 

م  وعرو�ش اأدائّية وت�سوير فوتوغرايّف وحما�رصات اإ�سالمّية وموؤّلفات مو�سيقّية على �رصائط كا�سيت واأكيا�ش رقائق البطاطا ومقاالت وحما�رصات. يف العام ٢٠١٣، ُقدِّ

الوثائقي ال�سوتي »حرية التعبري بعينها« االذي اأجنزه اأبو حمدان كدليل يف حمكمة اللجوء الربيطانّية حيث ا�سُتدعي لل�سهادة كخبري. يعمل اأبو حمدان على تليالت �سوتّية 

الأغرا�ش التحقيق القانويّن مل�سلحة جماعات حقوق االإن�سان ومنها منظمة الدفاع من اأجل االأطفال ومنظمة العفو الدولية. من عرو�سه الفردّية »Ear Shot«  يف �سالة بورتيكو�ش 

يف فرانكفورت )٢٠١٦(، »تقّية« يف �سالة فنون �سانت غالن )٢٠١٥(، »Tape Echo« يف بريوت والقاهرة ومتحف فان اآبه يف اأيندهوفن )٢٠١٣ / ٢٠١٤(، »حرية التعبري 

)القول( بعينها« يف �سالة ذا �سو روم يف لندن )٢٠١٢(، »احلقيقة الكاملة« يف كا�سكو يف اأوتريخت )٢٠١٢(. كما مّت عر�ش واأداء اأعمال اأبو حمدان يف ترينايل املتحف اجلديد يف 

نيويورك )٢٠١٥(، بينايل �سنغهاي )٢٠١٤(، غالري وايت ت�سابل، متحف الفّن املعا�رص يف بر�سلونة، تيت مودرن يف لندن، متحف الفّن احلديث يف اأنتورب. اأعماله موجودة كذلك 

�سمن جمموعات متحف الفن احلديث بنيويورك ومتحف فان اآبه يف اأيندهوفن وجمل�ش الفنون باإنكلرتا .

س�يش�نارفاألي�س ُولد يف اأنتورب يف العام ١٩٥٩ ويعمل يف ميك�سيكو �سيتي. بعد اأن اأمّت تخ�ّس�سه كمعمارّي، انتقل األي�ش اإىل املك�سيك يف العام ١٩٨٦ ليدخل جمال الفنون 

الب�رصّية. ت�سمل ممار�سته الفنّية اعتماد و�سائط عّدة كالر�سم والفيديو والت�سوير الفوتوغرايّف. ورغم تواجده يف املك�سيك عمل األي�ش على امتداد الع�رصين �سنة املا�سية على 

م�رصوعات بالتعاون مع املجتمعات املحلّية حول العامل من اأمريكا الالتينّية اإىل �سمال اإفريقيا، و موؤخًرا مع مراهقني من املنطقة احلدودية بني تركيا واأرمينيا. قّدم األي�ش العديد 

من العرو�ش الفردّية يف متاحف خمتلفة حول العامل كمتحف الفن احلديث يف نيويورك وتيت مودرن يف لندن وموؤ�س�سة ديا للفنون ومتحف الفن املعا�رص يف بر�سلونة، كما �سارك 

يف عديد من املعار�ش اجلماعّية والبينالّيات. ح�سل األي�ش على جائزة »بلو اأوراجن« يف العام ٢٠٠٤ وجائزة فن�سنت يف العام ٢٠٠٨ وجائزة باكالوريات يف العام ٢٠١٠ .

ناترڤاأڤاكيان ُولد يف مدينة جبيل يف عام ١٩٧٧ويعمل حالًيا يف بريوت. ي�ستغل  اأڤاكيان بالفيديو والت�سوير الفوتوغرايّف واخلامات الطبيعّية. در�ش العمارة والثقافة احل�رصّية 

يف جامعة بومبو فابرا ومركز الثقافة املعا�رصة يف بر�سلونة كما در�ش فنون االت�سال يف اجلامعة االأمريكية اللبنانية يف بريوت.ع�سو موؤ�س�ش يف جمموعة »اأطفال اأحداث« الفّنية 

وع�سو يف املوؤ�س�سة العربية لل�سورة. وميّثله غالري كالفيان يف اأثينا - ت�سالونيكي. 

هتانير�يردوبينلوبلورنز تعمالن مًعا من برلني منذ العام ٢٠٠٧. عادًة ما تبداأ اأفالمهما املم�رصحة وجتهيزاتهما الفيلمّية باأغنية اأو �سورة اأو فيلم اأو ن�ّش �سينمائّي من 

املا�سي. تقوم الفّنانتان باإنتاج عرو�ش اأدائّية للكامريا ومت�رصح حياة اأفراد وجماعات يعي�سون - بل يزدهرون - يف مواجهة االعتياد والقانون واالقت�ساد. تقّو�ش اأفالمهما 

ال�رصدّيات التاريخّية االعتيادّية من خالل م�رصحة واإ�سقاط وتراتب ال�سخو�ش عرب الزمن. املوؤّدون يف هذه االأعمال هم راق�سون وفّنانون ومو�سيقّيون يت�ساركون مع الفّنانتني يف 

حوارات طويلة تتناول االآداء ومعنى الظهور منذ احلداثة املبكرة وكيفّية التحّول اإىل التعامل مع االأج�ساد  كحاالت مر�سّية  اإ�سافة اإىل الفتنة واملقاومة. 

اريومديفي ُولدت يف كندا يف عام ١٩٥٨.م�سّورة وخمرجة اأنتجت �ستة فيديوات �رصدّية من �سمنها: »مالحظات عن االأزرق«  )٢٠١٥(، و»قدي�سّي«  )٢٠١٤(، و»االإلهات«  

)٢٠١١(، و»خم�سون دقيقة«  )٢٠٠٦( . كما قامت بتاأليف كتب: »اإحرق املذكرات«، »اأنا معجبتك، اأّيها االأبي�ش الرائق املديد العمر«، »م�سكلة القراءة«. وقامت بتحرير كتاب 

»قراءات االأم: كتابات اأ�سا�سية عن االأمومة«. تقيم ديفي يف نيويورك وتعمل حاليًّا على تكليف جديد لفيديو �سيظهر يف معر�سها الفردي املقبل يف �سالة فنون برغن يف ت�رصين 

الثاين ٢٠١٦.

ن�رآا�نباداش�يليمديفيد�شن قاما مًعا باإنتاج عدٍد من االأعمال ت�سّم اأ�سكااًل واأ�سياء و�سوًرا وجتارب ت�ستخدم و�سائط متعّددة من الت�سوير الفوتوغرايّف والفيديو وال�سوت 

ا يف عام ١٩٩٨. من معار�سهما الفردّية االأخرية: معر�ش الفنون ال�سمعّية الب�رصّية يف نيويورك )٢٠١٣(، مركز هيني اأون�ستاد  واالأداء والنحت والكتب منذ اأن بدءا العمل �سويًّ

للفنون يف الرنوج )٢٠١٢(، متحف الفن احلي يف اأي�سلندا )٢٠١٢(. و�ساركا يف معار�ش جماعية اآخرها معر�ش »الربيع املبكر« يف غالري كامبويل بري�ستي، باري�ش )٢٠١٦(، 

»�سيمفونية حلوة تتخّللها املرارة، حتى ذلك احلني« يف باري�ش )٢٠١٦(، »ب�سع فّناين الفنانني« يف غالري ماريان غودمان يف نيويورك )٢٠١٤(، معهد الفّنان يف نيويوك 

)٢٠١٤(، »فن من �سنع ذاته« يف موؤ�س�سة بوليتزر للفنون يف �سانت لوي�ش يف الواليات املتحدة. عر�ش دابن وديفيد�سن اأعمالهما يف متاحف وغالريات ومراكز للفنون حول 

العامل من �سمنها: مركز النحت، نيويورك، مركز وك�سرن للفنون، مركز اأوفرغادن للفنون،كوبنهاغن، غالري اإكزت اآرت، نيويورك، املتحف اجلديد، نيويورك، متحف الفّن 

املعا�رص،كاليفورنيا، بينايل غوانغجو، كوريا اجلنوبية يف عام ٢٠٠٤، ومتحف الفّن احلديث، �ستوكهومل. دابن ودافيد�سون يقيمان ويعمالن يف بروكلن يف نيويورك، وهما حاليًّا 

فّنانان مقيمان يف مقّر جمموعة بينو املن�ساأ حديثًا يف مدينة لون�ش الفرن�سية.

يريب�يغ فّنان فرن�سي ُولد يف عام ١٩٦٢. ينتج ويغ م�ساريع ّفنية ت�سري اإىل �رصديات معّقدة متعددة عادة ما ترتبط بحقائق اأو حكايات من اأحداث واقعّية اأو خيالّية يف الو�سط 

الثقايّف. يبحث ويغ عرب قوام غنّي من االأعمال ت�سمل االأفالم واأعمال التجهيز واملنحوتات كيفّية ت�سّكل  الهوية والتجربة الذاتّية اإثر حلظات تاريخّية معّينة. ي�ستك�سف ويغ من 

خالل بحثه يف اأ�سكال االإنتاج الثقايف كيفّية ت�سّكل الواقع املعا�رص  من خالل الت�سّورات التي يبنيها االإعالم والطقو�ش االجتماعية. 

ينفلأالو�شري طاقة مبتكرة يف جمال املو�سيقى االإلكرتو�سماعية وموؤّلف طليعّي وفّنان اأدائّي. ولد لو�سري يف نا�سوا يف نيو هامب�رص يف العام ١٩٣١. در�ش يف جامعتي ييل 

وبرنداي�ش واأم�سى عامني يف روما مبنحة درا�سية من موؤ�س�سة فولربايت قبل اأن يعود اإىل برنداي�ش يف العام ١٩٦٢ ليقود كور�ش احلجرة  يف اجلامعة بجانب عمله  بالتدري�ش. 

مثّلت موؤلفته االأ�سطورّية »مو�سيقى ملوؤدٍّ منفرد« )١٩٦٤ - ١٩٦٥( من موجات خّمية بالغة الت�سخيم مع اإيقاع« اأول عمل ي�ستخدم االأ�سوات ال�سادرة عن موجات املخ الب�رصّي 

يف اأداٍء حّي. اكت�سف لو�سري يف هذه القطعة فيزيائّية ال�سوت والظواهر ال�سماعّية التي باتت فيما بعد املو�سوع الرئي�سّي الأعماله الالحقة اأبرزها »اأنا جال�ش يف غرفة« )١٩٧٠( 

الذي ُتذاع فيه خطبة م�سّجلة يف غرفة ليتم بعد ذلك ت�سجيل ال�سوت املذاع ع�رصات املرات، فيحّول الف�ساء - التذبذب الطبيعّي للف�ساء - اخلطبة تدريجيًّا اإىل �سوت خام. يف 

العام ١٩٧٧ قّدم لو�سري »مو�سيقى على وتر طويل رفيع« الذي ميّثل امتداًدا الفتتانه بفيزياء ال�سوت. العمل عبارة عن وتر طويل مير عرب قطبي مغناطي�ش كبري ويّت�سل مبذبذب 

ت�سخمي فتنتج االهتزازات امل�سّخمة ظواهر �سمعية جميلة. باالإ�سافة لعمله كاأ�ستاذ بجامعة وي�سليان منذ ١٩٧٠، تت�سمن اأعمال لو�سري االأخرية عدًدا من اأعمال التجهيز 



ال�سوتّية وموؤّلفات مو�سيقّية الآالت منفردة ولفرق احلجرة و االأورك�سرتا  .  

 

نايتش�يركماركلي ُولد يف �سان رافاييل يف العام ١٩٥٥. ي�ستخدم ماركالي العديد من الو�سائط يف اأعماله منها النحت والفيديو والت�سوير الفوتوغرايّف والل�سق واالأداء. عمل 

على مدى ٣٠ عاًما على ا�ستك�ساف العالقات بني املرئّي وامل�سموع  كموؤٍد و فناٍن �سوتي بالتجريب و التاأليف و االأداء با�ستخام ت�سجيالت الفونوغراف و م�سغالت االأ�سطوانات 

منذ ١٩٧٩ خللق م�رصحه الفريد لالأ�سوات املوجودة  . تعاون ماركلي مع مو�سيقيني كجون زورن و اإليوت �سارب و فريد فريث و زينا باركنز و �سيلي هري�ش و كري�ستيان 

وولف و بوت�ش مور�ش و اأوتومو يو�سيهيدا و اأرتو ليند�سي و �سونيك يوث و عديد اآخرين .  تعر�ش جتهيزاته من كوالج الفيديو و االأفالم م�سطحات  مو�سيقية و ب�رصية 

مثرية . �ساركت اأعماله �سمن معار�ش يف متحف �سياتل للفنون و متحف فيالدلفيا للفنون و �سالة فنون فريدريكيانوم بكا�سل يف اأملانيا و متحف الفن املعا�رص يف ميامي و 

�رصتوخنبو�ش بهولندا و متحف اإي�ستاد للفنون بال�سويد و متحف �سان فران�سي�سكو للفن احلديث و الغالريي الوطني اجلديد بربلني و متحف ويتني للفن االأمريكي بنيويورك . 

فل�أانيكولي ُيعد اأحد فناين اأملانيا البارزين. يرّكز نيكوالي على عدد من الثيمات املفاهيمية ترتاوح بني النقد ال�سيا�سي والفكرّي والت�ساوؤل حول االإدراك االإن�سايّن. يتكّرر 

يف اأعماله مو�سوع اال�ستحواذ  اجلمايّل على الطبيعة من خالل الثقافة والت�سميم، والذي ي�ستك�سفه نيكوالي من خالل ال�سور واملنحوتات املتعّددة الو�سائط كما هو احلال يف 

تركيبه الأ�سكال نباتية وت�سويرات الإمياءات اليدين يف لوحات ع�رص النه�سة يف اإيطاليا. يقول نيكوالي »اإن م�سائل ال�سكل واالأمزجة والتوجهات والطرز لي�ست فقط تالعبات 

عبثّية باالأ�سطح، بل هي اأ�سئلة ت�ستهدف االأ�سكال التنظيمّية للن�ساط الب�رصي«. يف عمله االأخري »�سّلم االأغنية« )٢٠١١( احتّل نيكوالي الدرج ال�سخم ملتحف الفّن احلديث يف 

ميونخ )بيناكوتيك دير مودرنه( مّرة واحدة يوم االأحد من كل �سهر. من على هذا الدرج غّنت جمموعة من املوؤّدين على مدار اليوم اأغنيات الثني ع�رص موؤلًفا عامليًّا معا�رًصا 

تخاطب اأحدث �سيا�سية مّرت خالل العام وا�سعني هذه االأحداث ن�سًقا جماليًّا م�ستحدًثا.  �سياقًا جماليًا جديدًا لالأحداث ال�سيا�سية يف ذلك العام .

فيرش��شحنا�ي عازف غيتار ارجتايل. يعزف الغيتار الكهربائي واالأكو�ستك مع )اأو بدون( جتهيزات ملحقة ترّكز على تو�سيع جمال قدرات االآلة املو�سيقّية دون ا�ستخدام 

موؤّثرات اأو اإلكرتونّيات. يقيم �سحناوي حاليًّا يف م�سقط راأ�سه يف بريوت بعد اأن اأم�سى عقًدا ونّيًفا يف باري�ش حيث بداأ م�ساره املهني يف االرجتال املو�سيقّي يف العام ١٩٩٨ 

بالعزف يف اأن�ستان �سافري  كع�سو اأورك�سرتا يف عدد من الفرق . منذ ذلك احلني قّدم �سحناوي مو�سيقاه حول العامل يف عديد من املالهي  واملهرجانات كمهرجان �ساوندفيلد يف 

�سيكاغو ومهرجان مويرز ومهرجان مواجهات بنيكلزدورف ومهرجان ميتيو للمو�سيقى يف مالهاو�ش و�سي تي اإم ومريت�ش موزيك يف برلني وفي�ست يف تون�ش و�سكانو مي�ش 

يف مدينة ريغا ووان هاندرد اليف بالقاهرة وموزيك بروتوكول يف غرات�ش. اأ�سهم �سحناوي يف ن�سوء م�سهد مو�سيقّي جتريبّي غري م�سبوق يف لبنان  واأ�ّس�ش بالتعاون مع مازن 

كرباج مهرجان ارجتال ٢٠٠٠، اأول مهرجان عاملّي للمو�سيقى احلديثة واملرجتلة يف العامل العربي. احتفل ارجتال بعيده اخلام�ش ع�رص يف ٢٠١٥. كما يدير �سحناوي �رصكتي 

اإنتاج �سوتي  هما »امل�سلخ« و التي كّر�سها »لن�رص ما ال ميكن ن�رصه« يف امل�سهد املو�سيقّي اللبنايّن، و »النهاية« والتي ترّكز على انتقاء واإعادة تدوير وتغيري م�سار مواد مو�سيقّية 

متنّوعة مت�سمّدة من الثقافة ال�سعبية . 

  

اكيش�ج�اربويز ُولدت يف اململكة املتحدة يف عام ١٩٧٧. در�ست يف كلّيتي فاملوث للفنون و�سليد�سكول للفنون يف لندن . تقيم حاليًّا بني �سافولك وبرلني حيث ت�ستغل باالأفالم 

والر�سم والنحت. مت اختيارها �سمن اأرت�ست�ش فيلم اإنرتنا�سونال يف غالري وايت ت�سابل، لندن، عام ٢٠١٣ كما �ساركت يف دوكيومنتا ١٣ )٢٠١٢( وبينايل مريكو�سول يف دورته 

التا�سعة يف بورتو األغري، الربازيل )٢٠١٣(، وجرى عر�ش اأعمالها حديًثا يف غودل دي �ستامبا، باري�ش، و�ستيت اأوف كون�سبت، اأثينا، وغالري ١٨٥٧، اأو�سلو )٢٠١٥(، 

وموؤ�س�سة كون�ستفرياين يف اأم�سرتدام )٢٠١٦(. ُتعر�ش اأعمالها حاليًّا يف معر�ش الفن الربيطاين الثامن )٢٠١٦( .

ايتنيش�زافني موؤّلفة مو�سيقّية وعازفة بيانو وفنانة تعمل يف بريوت. تعزف زافني املو�سيقى الكال�سيكّية والتجربّية واالرجتالّية يف عرو�ش فردّية وجماعّية مع فّنانني اآخرين. 

متزج اأعمالها العديد من الو�سائط كالفيديو والت�سوير الفوتوغرايف واالأداء واملواد االأر�سيفّية ال�ستك�ساف العالقة بني ال�سوت والذاكرة والهوّية من خالل �رصدّيات مت�سابكة. 

تعمل زافني منذ العام ١٩٩٣ على تاأليف املقطوعات االأ�سلية والت�سميم ال�سوتّي للفيديو وامل�رصح والعرو�ش احلّية والراق�سة وامل�ساريع الفّنّية الب�رصّية واملفاهيمّية. حازت 

اأعمالها على عدد من اجلوائز ومت عر�سها يف عدد من املهرجانات حول العامل من �سمنها مهرجان الفيلم العاملي يف لوكارنو وتورنتو واإدنربه ودبي، ويف املهرجان الدويل للفيلم 

الوثائقي يف اأم�سرتدام ومهرجان تريبكا ال�سينمائي ومهرجان كا�سل لالأفالم والفيديوهات الوثائقّية وفيديوبرازيل ومتحف برن للفنون ومعهد الفن املعا�رص ومتحف اأك�سفورد 

للفن احلديث. يف متوز ٢٠١٥، حاز »اتاد االأورو-اآ�سيويني« ، وهو اأحد امل�رصوعات الفنّية التي �ساركت فيها، على جائزة روث يف مهرجان رودلف�ستادت للمو�سيقى العاملية يف 

اأملانيا. مت ن�رص مو�سيقاها تت  عالمة �رصكة  �ستالبالت لالإنتاج املو�سيقي يف برلني . تعمل زافني حالًيا اأ�ستاذة بيانو يف املعهد الوطني العايل للمو�سيقى يف بريوت .

نش�روفلاهيابروننترومفّنان وموؤلف مو�سيقي يقيم ويعمل يف برلني. متزج اأعماله بني ال�سوت والنحت والفيلم واالأداء. احلكايات وامل�ساهد يف اأعمال هالفر�سن تقودها 

املو�سيقى والتجهيزات ومواقع االإنرتنت وال�سور والت�سجيالت ال�سوتّية املوؤلفة والظهور يف احلفالت ، يف ا�ستك�ساف م�ستمر للتعاون واملو�سيقى واالآداء. عر�ست اأعماله يف 

عدد من املعار�ش الفردّية من �سمنها »ك�سب بخار �سعود«  يف غودل دي �ستامبا ،باري�ش )٢٠١٦(، »كل االآالت موافقة«  يف متحف هامر يف لو�ش اأجنل�ش )٢٠١٥(، »الرفيق« يف 

بينايل ليفربول )٢٠١٤(،  »حمّفز كّلي« ، ال مكان ، اأو�سلو )٢٠١٣(، »طمي«  �سمن معار�ش اأوبجيكتيف يف اأنتورب )٢٠١٣(، اأو اأو  يف جناح ليتوانيا وقرب�ش يف بينايل البندقية 

اخلام�ش واخلم�سني )٢٠١٣(، ترينايل مندوغا�ش والدورة احلادية ع�رصة لرتينايل البلطيق للفنون ومركز الفن املعا�رص يف فيلينو�ش )٢٠١٢(، »اإرك�ش اأيها الرفيق ، العامل 

القدمي من خلفك« يف �سالة فنون اأو�سلو )٢٠١١(، »�سمبانيا بولكا« يف غودل دي �ستامبا، باري�ش )٢٠١١(، »فهر�ش لـ«  يف ق�رص طوكيو يف باري�ش )٢٠١٠(، »جزيرة التكرار«  يف 

مركز بومبيدو يف باري�ش )٢٠١٠(، ومعر�ش الورق يف اأرت�ست �سبي�ش يف نيويورك )٢٠٠٩(، »عر�ش كليفورد اإيرفنغ« يف نيو النغتون اأرت�ش يف �سان فران�سي�سكو )٢٠٠٨( .

هك�اههاردر ولد يف عام ١٩٦٣ يف هايده )هول�ستاين( يف اأملانيا. در�ش الفيزياء يف جامعة كيل وعمل باحًثا يف الفيزياء اجلزيئّية حتى العام ٢٠٠٠. بداأ هاردر التاأليف يف عام 

١٩٨٩ واأجرى درا�سات م�ستقّلة مع فولفغانغ فون �سفاينتز يف عامي ١٩٩١ و١٩٩٢. اجلزء االأكرب من اأعماله مكّر�ش ال�ستك�ساف اأبعاد التنغيم التاآلفي. قام هاردر بتن�سيق عدد 

من احلفالت واملعار�ش من �سمنها �سل�سلة �رصكة دعم احلياة املو�سيقية  والتي �سارك يف تاأ�سي�سها واإدارتها بني عامي ١٩٨٩ و١٩٩٩. منذ ١٩٩٥ ي�ساعد هاردر األفني لو�سيه يف 

ا لعمل »مو�سيقى على وتر طويل رفيع«. اأجنز هاردر بالتعاون مع �رصيكته فيوال رو�سه يف عام ٢٠١٠ فيلم بورتريه عن  اإجناز جتهيزات وعرو�ش اأدائّية يف اأوروبا وخ�سو�سً

األفن لو�سري بعنوان »ال اأفكار اإال يف االأ�سياء«.  


