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"لذ"! على... للقبض محا,ال! خا0: حسن

موعد/ً يعد ب5ر34 في /أل94 /لفر>; معرضه

/لمصر; 4/لموس5قي Dلفنا/ مع /ستثنائ5اً

«Kرباً». حفلته في OشMر قبل S/Tنا /لذ;

حتى يستمر /لذ; >ف5ن» >/ء Y13«/لنا

ب5ر34 «مركز في (نوفمبر) /لثاني تشرين

مع لعالقة مقربة خريطة `و للفن»

/لمتشعبة /لفن5ة تجربته S/فقت b3اMتريSلبو/

4/لكتابة 4/لتج5Mز 4/لفوتوغر/ف5ا /لف5ديو ب5ن

"لد5ن عز 0",8

/لتعر; لحظا3 gلمالقا نستعد DO عل5نا

b«ف5ن< >/ء Yلنا/» Oعما9 تمنحMا /لتي

في /أل94 /لفر>; Dخا حسن hمعر D/عنو

للفن» ب5ر34 «مركز فضاء >/خل ب5ر34.

Dللفنا Oعما9 توTّعت ب5ر34) ــ /لو/Kي (جسر

جمعتMا bمختلفة فتر/3 ب5ن m4/تر /لمصر;

يشكل /لشخص5ة. gSلصو/ `ي g4/حد ث5مة

/إلحاKة صعوبة بسبب Sبما bً/تحديد /لموضو+ بMذ/ Dخا حسن لعالقة خريطة /لب5ر4تي hلمعر/

4/لفوتوغر/ف5ا 4/لف5ديو 4/لتج5Mز /لموس5قى جمعت /لتي /الستثنائي Dلفنا/ gمس5ر بتشعب

) /لعظمة» شريف من gمستقا Y4S< «تسعة في /لكتابة جانب tلى b4/أل>/ءuvvw«x4«/التفا (

)uvyy» z4خر`ا b(12.{Sن5ويو في /لمقبل (Oكتوبر) /أل94 تشرين في Sستصد /لتي O>لة»

) /لشافعي لإلما| gقص5د D/عنو hلمعر/ /سم يظMّر820ــ767يحمل b«ف5ن< >/ء Yلنا/» :(|

جاSفة Sغبة سوى تستث5ر ال 4/لتي bآلخر/ مع Oبد/ً g4/لحائر /لالمستك5نة /لعالقة /لشافعي فM5ا

تشريح Dخا يحا94 b4/لمعنوية /لما>ية 4س5اقاتMا /لبشرية /لعالقا3 Kبأنما مأخوذ/ً /الختفاء. في

/لـ Oعماله في tجابا3 منحنا tلى bDخا يسعى ال للذ/3. g<متعد تمث5ال3 لنا مقدماً b«لد/ء/» `ذ/

4/سعا13ً `امشاً يستح5ل bمشر4عه في Oساس5ة gك5زS يعد /لذ; /لتجريب .hلمعر/ في

tذ bhللمعر مقتضباً قالباً /لشخص5ة gSلصو/ تبد4 `كذ/ /لمتفرج. لدى 4/لترقب لالستكشاف متر4كاً

/لتاSيخ `اال3 Oما| 4باآلخر بذ/ته Dإلنسا/ عالقة لتفك5ك Oخرى مساحة سوى ل5ست tنMا

bلمصطلح/ يبعثMا قد /لتي /أللفة Sغم bعنده /لشخص5ة gSلصو/ 4/لس5اسة. 4/لجغر/ف5ا 4/لمجتمع

/لملتبس Dالفتتا/ 4ذلك 4جد4/ه. 4موقعه Dإلنسا/ 4جو> تسائل منMِكة 4مساحا3 Oماكن مجر> `ي

على /ألSبعاءتابعونا تحديث z:33خر
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عن Dخا يتوقف ال .Sصو SاKt >/خل تجم5ده ك5ف5ة عن ً/Sمتعذ سؤ/الً س5ستح5ل bتحب من بوجه

/لتي ذ/تMا /أللفة `ي /لوقت. ذلك Kو/9 4بدي5Mة مألوفة تبد4 كانت /لتي تلك من تساؤال3 tيقاظ

gللمر تقابله شخص Oنك نفسك 4«تخ5ل gzلمر/ Oما| 4قوفنا كما bمضاعفة `جانة ستمنحMا

) zمن» «غ5ر في /لسا>ية نصائحه tحدى لنا تقو9 كما b«2002/أل4لى.(

Rant)2008ــــ>>6:45ــــفف55ددييوو(

4بس5طة شكل5ة محا4لة في bلحديث/ Dإلنسا/ S/لجد/ على gS4لمتجا/ /لعشر /لنصائح تخاKب

gلح5ا/ نمط في /لذ/3 مع 4/لمMشمة /لقلقة /لعالقة gS4/ستثا b«ناO «من سؤ/9 tلى للتسلل

b4/ألصدقاء لألقاSب O4خرى ذ/ت5ة بوSتريMا3 Dخا يقدّ| b4/لنصوص 4/لف5ديو`ا3 Sلصو/ عبر /لحديثة.

بوSتريMاً Dخا علق hلمعر/ صالتي يفصل /لذ; S/لجد/ على 4مجMولة. عامة لشخص5ا3 ً/S4صو

) «Oمي» D/عنو يحمل bب5ضاء خلف5ة Oما| يتمكن2013لو/لدته DO قبل gعد سنو/3 Dخا /نتظر .(

/لعالقة `ذه حصر في /لتر>> `ذ/ خاKفة. لحظة في /لذكي بMاتفه Oخ5ر/ً Oمه 4جه Kلتقا/ من

للوجوه 4خصوصاً bآلل5ة/ /لتصوير مماSسة يسائل b4/حد SاKt >/خل O4مه Dلفنا/ ب5ن /لمركبة

» صاحب يتخلى 4مستMلكة. خف5فة مماSسة tلى /لتكنولوجي Sلتطو/ حوّلMا /لتي b17/لمقرّبة

) /ألم5رك5ة» /لجامعة لمصلحة42001في bلفني/ /لعمل تقديم في 4/الستفاضة /لسر> عن (

44جو>ية نفس5ة حاال3 4O لحظا3 مجرّ> /لشخص5ة» «صوSه من يجعل /لذ; 4/لتكث5ف /لتجريد

مجموعة في كما عا|StuffedPigFolliesخاKفة tلى تعو> من2007/لتي /لمجموعة تتألف .

بوضع5ا3 بتقشف خنزير Sسم بطاقة كل على بالحبر. مطبوعة صفر/ء بخلف5ا3 بطاقا3 ست

`ذه في ش5ئاً نعرف ال >مو+. 4O xعر من ناتج xSTO Sذ/ذ منه يتطاير ب5نما bمختلفة مرتبكة

4تعل5قاتMا Oقو/لMا DO4 bبطالقة /إلنكل5زية تتكلم /لخناTير `ذه DO سوى g<ّلمجر/ /لمجموعة

ساحرg؟» ;O» /لو/ضح: س5اقMا عن مقتطعة تبد4 تساؤال3 عن تعبّر بطاقة كل Oسفل /لمكتوبة

`ذه Dخا يجمّد .« 4/حد/ً ش5ئاً فقط SOى DO O»4ستط5ع b«لحي/ 4جMي SOى ح5ن بالتر>> «Oصاب

بأنMا تأكدنا Tتعز بل bاMتصن5ف D4< تحو9 g<ّمجر خلف5ة ضمن bاMوس` g4Sذ في 4يغرّبMا /لكائنا3

44جو`نا. شخص5اتنا الصط5ا> KOعمة مجرّ>

تج5Mز في نر/`ا bhلمعر/ في 4ذ/ته Dلفنا/ ب5ن gلوح5د/ /لمو/جMة

) zخر» Dمكا /DماT» في2001ف5ديو مصوSين. مقطع5ن يجمع /لذ; (

S4مر مع /لذ/تي /لتغ5ر قابل5ة Dخا يث5ر b{ّلمتحر/ /لذ/تي /لبوSتريه `ذ/

Oعلى في /لخاSج5ة. /لعو/مل 4تبد9 b{/S<إل/ Sتطو 4مع bلوقت/

bةKلمفر/ 4جديته /لسم5كة بنظاS/ته /ل5افع /لشاب نرى bلشاشة/

gSلصو/
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D4فنو />ب

Ouvy٦يلوuy9/الSبعاءuw٨w/لعد>

"لد5ن: عز لر,"0 ;خر: مقاال!
Dفنانو بعلبك: في يتر>> /لصامت» «/لصدى

g4/لذ/كر /لتر/ث Dيسائلو D4معاصر)/node

/265724(

4/إلبد/+: /الختالف خشبة على عاماً D4عشر

«/لمدينة» Oع5ا> KOلقو/ 4ض5وفMا node/(نضا9

/265148(

على /ألخ5ر /لشا`د Oلبي: <S/4<t 4>/عاً

ب5نما b;لمصر/ /القتصا> لتعزيز 4مشاSيعه خططه عن يتحدث 4`و

من مقتطف `و /لمقطع مصر. من gجرMل/ /ستحالة على يشد>

gعشر /لخامسة في 4`و Dخا مع سويد; Dتلفزيو Oجر/`ا مقابلة

Kويل بشعر لشاب zخر ف5ديو يطالعنا /لشاشة Oسفل عمره. من

يخطر لن صاخباً. صوتاً Sتصد /لتي /لكMربائي Sلغ5تا/ S4تاO يضرب 4`و

حسن Dلفنا/ `و /لذ; نفسه للشخص `ما /لوج5Mن DO Oحد ببا9

4/لصخب bألعلى/ في /لفائض 4/ألمل gلكب5ر/ /لصبي Oحال| ب5ن .Dخا

مختلفة 3/Sعبا تتو/لى bلثاني/ /لف5ديو في /لشاب يسكن /لذ;

gذ/كر `ذه bمزS `ذ/ bسالةS `ذه bgش5فر «`ذه /لشاشة على

`ذه bg<Sبا حسابا3 `ذه bعالقة `ذه bس5اسة `ذه bلغة `ذه bSاKt `ذ/ bgمختصر مجنونة

4تبدالتMا /لشخص5ة `الم5ة 4فكا`ي ساخر بشكل /لف5ديو يظMر ف5ما .«gSشاt `ذه /ستر/ت5ج5ة...

/لعا| 4/إلعالمي /لس5اسي /لجانب /لعمل `ذ/ يطا94 bفقط سنت5ن ب5ن 4/لالمنطق5ة /لقصوى

Dكأ /لعالم». حو9 «شباب D/بعنو 4ثائقي ضمن سويد; Dتلفزيو مع بالمقابلة /لمتمثل 4/لد4لي

يسعى /لذ; «/لمثالي» /لظا`ر /لجل5د لجبل /لمخفي /لجزء /ألسفل في /لف5ديو من يصنع Dخا

في كما لMا قعر ال gكحفر Dخا عند /لشخص5ة gSلصو/ تبد4 /لشباب. حو9 tظMاSه tلى /إلعال|

) «| ./ `ـ. ./ .S «غ. على2008ف5ديو Oجر/`ا /لتي gSلمصو/ S/4`و9 zند; 3/Sباختبا /لف5ديو يذكّر .(

عامي ب5ن 4/ألصدقاء /لفنان5ن «بولكس»4196341966جوه S/4`و169بكام5ر/ سعى 4ف5ما مم.

عن بع5د/ً 4/ألصدقاء 4/لفنان5ن /لممثل5ن 44جوه لتعاب5ر 4بط5ئة متحرّكة بوSتريMا3 Kلتقا/ tلى

Dخا Kلب غر/`ا|. لصديقه /لد/خلي Sلحضو/ على /لقبض Dخا ف5ديو يحا94 bول5و4>يةMل/ /لتأث5ر/3

gلمد /لكام5ر/ Oما| /لوقوف /ألخ5ر K4لب10من عل5ه شخص5ة Oسئلة mرK Dخا فM5ا 4/صل bقائق<

4تبط5ئه /لف5ديو تمديد عبر /لمستجوب. ع5ني tلى بالنظر يكتفي DO بل bاMعن /إلجابة عد| منه

فM5اt14لى يشعل /لتي /للحظا3 باستثناء bصعوبة Oكثر غر/`ا| حركة tلى /لتنبه Sصا bق5قة<

Dخا Dكا b4تمأله O4فكاSه غر/`ا| ذكريا3 فM5ا Sتستثا كانت /لتي /لدقائق تلك 4في س5كاSته.

Dخا يبد9 b3/لذ/ ما`5ة مساءلة من /لنو+ `ذ/ xس5ا ضمن 4حضوS`ا. صديقه ذ/3 Kلتقا/ يتقصد

SO بي «جي ف5ديو في /لذ/3 تفريغ من نو+ tلى «| ./ `ـ. ./ .S «غ. شريط في /لد/خل5ة /لمماSسة

) «9O2010ذ`ني Sتصو إلعطاء محا4لة في منزلMا. >/خل >/>لو غابري5ال صديقته ف5ه Sيصو /لذ; (

خريطتMا نقلت ح5ث bلمطبخ/ في 4تحديد/ً b9لمنز/ في بحركا3 /لق5ا| غابري5ال 3Sختا/ b3/لذ/ عن

/ألعما9 `ذه جانب tلى /لشريط. في نشا`د`ا /لتي gلظا`ر/ /لجسدية حركتMا tلى /لذ/3 عن

فM5ا /لتقط /لتي «;Sألنصا/ «محمو> قصة OبرT`ا b4نصوص ف5ديو`ا3 >ف5ن» >/ء Yلنا/» يتضمن

.gSاMبم 44سائطه O>4/ته مستخدماً 4/لحاضر /لماضي ب5ن bلمدينة/ مع /لبشر عالقة Dخا

حتى >ف5ن»: >/ء Yــ13«/لنا /لو/Kي (جسر للفن» ب5ر34 «مركز ــ (نوفمبر) /لثاني تشرين

لإلستعال|: 01/397018ب5ر34).

/لشخص5ة
مجر> عنده
مساحا3
تسائل منMِكة
Dإلنسا/ 4جو>
4جد4/ه 4موقعه
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