
جوزيبه بينونه - الَنَفس نحت
ورقة تعليمية

الب�رش  العالقة بني  املعرو�ضة حول  الأعمال  بينونه. تدور  الفّنان جوزيبه  الفقري  الفّن  اأقطاب حركة  لواحٍد من  النَف�ض نحت معر�ض فردّي 

والطبيعة، مع الرتكيز على اجل�ضد، وكذلك على التنّف�ض، الدليل الأكرث اأّولّيًة على ا�ضتمرار احلياة. يقّدم املعر�ض ر�ضوًما ومنحوتاٍت و�ضوًرا 

فوتوغرافّية وجتهيزاٍت، اإ�ضافًة اإىل م�ضتنداٍت توثيقّية تو�ضح النهج الأداءي الذي يعتمده الفّنان. 

جوفاّن اأن�ضيلمو، بال عنوان )بنية اآكلة(، ١٩٦٨

خ�ّضة  ُتَد�ضُّ  اأن�سيلمو،  جوفاّن  اأعمال  اأحد  يف 

الأ�ضود  الغرانيت  من  كتلتني  بني  طازجة 

خمتلفني حجًما. وُيَلفُّ الكّل ب�ضلٍك من النحا�ض. 

بعد  الذبول  يف  اخل�ّض  ياأخذ  حني  يحدث  ماذا 

ب�ضعة اأّياٍم؟ ما الأ�ضئلة التي قد تكون مطروحًة 

عرب هذا العمل؟

خارطة  على  اأهّمّيتها  لإيطاليا  اأعادت  و١٩٧١،   ١٩٦٧ العامني  بني  ظهرت  فّنّية  حركة  الفقري  الفّن 

 ، الإيطايلُّ الفّن  الأوىل. موؤّرخ  العاملّية  امل�ضتقبلّية خالل احلرب  الأوىل منذ احلركة  للمّرة  العاملّي  الفّن 

فرتة  خالل  ال�ضم  هذا  احلركة  على  اأطلق  من  هو  �ضيالنت  جريمانو  الفّنّي  والناقد  املعار�ض،  وقيِّم 

امل�رشح  ملُخرج  ٍر  موؤثِّ بياٍن  عنوان  م�ضتلهًما  الإيطالّية،  ال�ضّتينات  اأواخر  يف  ال�ضيا�ضّية  ال�ضطرابات 

التجريبّي البولوّن يريجي غروتوف�ضكي نحو م�رشح فقري )١٩٦٥(.  كان �ضيالنت يطمح اإىل ظهور 

الفّنّي.  املنَتج  وتقاليد  العر�ض  �ضالت  �ضلطة  تتحّدى  �ضيا�ضيًّا  ملتزمة  جتريبّية  اإيطالّية  فّنّية  حركة 

جمع اثني ع�رش فّناًنا، منهم جوزيبه بينونه وجيوفاّن اأن�ضيلمو، وميكيَلنجلو بي�ضتوليتو. كان هوؤلء 

الفّنانون مّيالني اإىل اأن يجدوا يف املواّد الب�ضيطة والعنا�رش الطبيعّية ما يخّولهم اإنتاج اأعماٍل زّوالٍة يف 

معظمها، واأقرب اإىل الإلغاز وال�ضعرّية، تتعاطى مع الزمن والطبيعة واللغة والف�ضاء.

الفّن  الفقير

م ميكيَلنجلو بي�ضتوليتو مرت مكعب من الالنهاية )١٩٦٦( هو عمٌل �ضعريٌّ اآخر من حركة الفّن  جم�ضَّ

الفقري، يتاأّلف من �ضّت مرايا مرّبطة ب�ضلٍك على �ضكل مكّعٍب بحيث يواجه بع�ضها بع�ًضا داخله. هنا 

تكمن  وهنا  �ضوب.  كّل  يف  املرايا  بني  لنهائيًّا  �ضينعك�ض  دخوله،  حال  يف  ال�ضوء،  مع�ضلة:  ت�ضادفنا 

املفارقة: كيف ميكن اأن يدخل ال�ضوء من دون ف�ضِّ املكّعب املختوم متاًما؟ و�ضع بي�ضتوليتو عماًل ملغًزا 

يقود الناظر اإىل تخّيل �ضوٍء لنهائّي.  ياأخذ العمل �ضعرّيته من الفي�ض امل�ضتحيل الكامن يف الظالم.

ميكيَلنجلو بي�ضتوليتو، مرت مكعب من الالنهاية، ١٩٦٦

              

بيان يريجي غروتوف�سكي »نحو م�رشح فقري«، املن�ضور عام 1965 يف جمّلة اأودرا ال�ضهرّية. ي�ضف غروتوف�ضكي الظروف التي واجهها امل�رشح بعد اخرتاع ال�ضينما. وهي، للملّمني 

ا معاجلتها ال�ضكلّية  بتاريخ الفّن يف القرن التا�ضع ع�رش، ل تختلف كثرًيا عن الظروف التي واجهتها اللوحة مع اخرتاع الت�ضوير الفوتوغرايّف.  جنا فّن اللوحة لأّن الفّنانني غرّيوا جذريًّ

وخ�ضائ�ضها الب�رشّية، اآخذين اللوحة اإىل مرتكزات جديدة عرب حتريرها من قيود حماكاة الطبيعة.  �ضعروا باأّن للمذهب الطبيعّي مكانه يف عامل الت�ضوير الفوتوغرايف.  وباملثل، اأثار 

اخرتاع ال�ضينما اأ�ضئلة جوهرّية حول طبيعة امل�رشح وجوهره. 

 كيف ميكن اأن يبقى امل�رشح بعد اخرتاع ال�ضينما؟  ينبغي للم�رشح، من اأجل البقاء على قيد احلياة، بح�ضب تعليل غروتوف�ضكي، اأن يعيد �ضياغة �ضكله، كما فعل فّن اللوحة، على نحٍو 

يعك�ض جوهره.  فمن �ضاأن هذا اجلوهر اأن ي�ضمن بقاء امل�رشح. ولكن ما هو هذا اجلوهر الذي ل ميكن العثور عليه يف ال�ضينما؟ وجد غروتوف�ضكي اأّنه يكمن يف تالقي املمثِّل وامل�ساِهد. 

هذا التالقي املبا�رش )غياب ال�ضا�ضة( هو اأ�ضا�ض الفرق بني امل�رشح وال�ضينما. عن�رش املبا�رشة يف هذا الّت�ضال هو ما يجعل امل�رشح فريًدا، ول �ضمان لبقاء امل�رشح خارج هذه املبا�رَشة.

i »نحو م�سرح فقري«



ا, ت�سري اإىل ال�سحر. هناك كلمة  »اأّما العمل الفّنّي فيطيب يل اأن اأقول اإّنه قائٌم على الجنذاب. والجنذاب كلمة اإذا فهمت مبعناها القوّي جدًّ  

اأخرى م�ستّقة من اجلذر نف�سه, هي ال�سفة »جمذوب«. املجذوب هو املتفاجئ با�ستمرار. اأعتقد اأّن اإنتاج عمٍل فّنيٍّ جّيد يتطّلب اأن يكون املرء جمذوًبا 

بع�ض ال�سيء. من لي�ض قادًرا على اأن يتفاجاأَ وُي�سَحَر بالأ�سياء والعامل, فال ميكنه اإبداع عمل.« -فريديريك بول

جوزيبه بينونه
يعتقد الكثريون اأن الفّن الفقري يتعّلق باحلوا�ّض اأكرث منه بالن�ضاط الفكرّي. يف الغالب الأعّم، ينخرط اأقطاب الفّن الفقري يف الإدراك احل�ّضّي، وال�ضعور، والعمل، 

والتنّف�ض. ويف ذلك عودة اإىل كونه اإن�ضاًنا، ذاًتا ح�ّضا�ضًة على اّت�ضال بالبيئة. اأعمال جوزيبه بينونه تبلور هذه الفكرة. خالًفا لكثرٍي من الفّنانني املفهومّيني العاملني 

ًفا اإّياه �ضعرًيا ليجمع الفّن واجل�ضد والطبيعة مًعا، ويتاأّمل  على ال�ضاحة الفّنّية العاملّية، كان بينونه، وهو اأ�ضغر اأقطاب الفّن الفقري �ضنًّا، يحرتم تقاليد النحت، موظِّ

يف جوهر احلياة بتعبرٍي جامع. هذا ما جعله يرى كثرًيا من اأعماله كمنحوتات، حتى حني يكون من ال�ضهل اأن ُتَعدَّ اأدائّياٍت اأو م�ضاريع من باب فّن الأر�ض.

عنوان املعر�ض، النَف�ض نحت، يوّفر الأ�ضا�ض املنطقّي لكثرٍي من اأعمال بينونه.  النف�ض املنبعث يف الهواء هو اأثٌر ماّدّي ولو غري مرئيٍّ للوجود.  ي�ضعى الفّنان اإىل جعل 

هذا الأثر مرئيًّا بدًءا بعمله اأنفا�ض )١٩٧٥(، املقّدم يف املعر�ض، وهو جمموعة من ١٩ �ضورًة بالأبي�ض والأ�ضود من �ضحب غبار، ت�ضبه »اأنفا�ًسا«، حتوم يف غابة.  بعد 

ذلك بقليل، �رشع بينونه يف اختبار منحوتاٍت ثالثّية الأبعاد لالأنفا�ض، واأدائّياٍت مثل نَف�ض الأوراق )١٩٧٩(.  يف هذا العمل، املوؤّدى للمّرة الأوىل عام ١٩٧٩، ي�ضتلقي 

بينونه على البطن فوق كومٍة من ورق الآ�ض ويتنّف�ض فيها، خمّلًفا اأثرين، واحًدا من ج�ضده، وواحًدا من اأنفا�ضه.

اآللب البحريّة

معظم نتاج بينونه يتعّلق بالآثار، وذلك منذ اأن بداأ م�ضاره الفّنّي يف الآلب البحرّية. فيما كان اأبناء جيل بينونه من الإيطالّيني يحتّجون يف ال�ضوارع �ضنة ١٩٦٨، ذهب 

اأ�ضغر اأقطاب الفّن الفقري �ضنًّا اإىل الغابة – ملّبًيا دعوة بيري باولو بازوليني للعودة اإىل املجتمع الزراعّي املفقود، كما يفرت�ض قيِّم التايت نيكول�ض كولينان – حيث 

اأنتج عمله الأبكر، الآلب البحرّية )١٩٦٨(.  يبقى الآلب البحرّية عماًل اأ�ضا�ضيًّا يف نتاج بينونه، واإن مل يرد يف هذا املعر�ض، لذا تخ�ّض�ض ب�ضعة اأ�ضطر ل�رشحه.

ر حمرتف.  يف هذه  َمت وُنفِّذت على مدى خم�ضة اأّيام يف كانون الأّول ١٩٦٨، بح�ضور م�ضوِّ الآلب البحرّية )١٩٦٨( �ضل�ضلة وا�ضعة ال�ضهرة من �ضّت اأدائّيات �ُضمِّ

َل ج�ضده يف الطبيعة. تظهر ال�ضور الوثائقّية بو�ضوح كيف حاول  الإجرائّيات-الأدائّيات املبكرة قا�ض بينونه واأظَهَر كتلة ج�ضده على �ضطوٍح طبيعّية، و�ضّجل تدخُّ

ًقا، يف اأحد الأمثلة، وحدة حاٍل مع �ضجرة. يف اإحدى هذه الإجرائّيات-الأدائّيات، �ستوا�سل منّوها اإّل يف هذه النقطة، ينحت بينونه  الفّنان اأن يندمج يف الطبيعة حمقِّ

يف �ضجرة، عرب و�ضع قولبٍة برنزّية لكّفه على اجلذع. بعد �ضنواٍت، يظهر ت�ضوير الأ�ضّعة ال�ضينّية كيف َتكّيفت ال�ضجرة مع وجود »كّفه«، فوا�ضلت النمّو – اإّنا 

ِمن حولها.  

ما دور هذا املج�ّضم الربنزّي؟  ملاذا ا�ضتخدم الربنز خامًة؟

كتب اخت�ضا�ضّي تاريخ الفّن فريدريك بول عن �ستوا�سل منّوها اإّل يف هذه النقطة: »يف تفاعل الب�رش مع الطبيعة، يتظاهر بينونه باأّن ثّمة عالقة م�ضاواة.  وهذا 

ينطوي، كطموٍح، على �ضيٍء من احلماقة، لأن زمنّية الإن�ضان ل تقبل املقارنة وزمنّية ال�ضجرة.«  حياة ال�ضجرة اأطول من حياة اأّي اإن�ضان، ما مل يقم هذا الأخري 

بقطعها.  ثّم يتابع فريدريك بول: »كان على اليد اأن ت�ضبح منحوتًة لكي تتكّيف وزمنّية ال�ضجرة.«

قلب  اأجل  من  الفّنّية  ال�ضرتاتيجية  هذه  بينونه  و�ضع 

الب�رش والطبيعة.  املتاأ�ّضلة بني  ال�ضلطة القدمية  دينامّية 

كان عليه ، اإذا جاز التعبري، اأن »يخدع« الطبيعة فُيدِخَل 

ر يف  ماّدًة غري ع�ضوّية حتّل حمّل يده اآخذًة �ضكلها. فلنفكِّ

بادرة بينونه الفّنّية.  

ما راأيك يف الطريقة التي جتاوبت بها ال�ضجرة؟  يف نهاية 

ال�ضجرة،  �ضلطة  اأم  بينونه  �ضلطة  الأقوى،  ما  املطاف، 

الب�رش اأم الطبيعة؟

ملاذا يقال اإّن بينونه يطم�ض احلدود بني الأدائّيات، وفّن 

اجل�ضد، وفّن الأر�ض يف الآلب البحرّية؟

�ضور من جمموعة اأنفا�ساً، ١٩٧٥نَف�ض الأوراق، ١٩٧٩

�ضور توثيق �ستوا�سل منّوها اإّل يف هذه النقطة ١٩٦٨ - ١٩٨٥



    “فّن الأر�ض"

i

   

فّن الأر�ض حركة فّنّية بداأت يف اأواخر ال�ضّتينات يف الوليات املّتحدة، و�رشعان ما امتّدت اإىل �ضائر اأنحاء العامل.  كما تدّل هذه الت�ضمية ارتبط �ضنع الفّن واملناظر الطبيعّية ارتباًطا 

وثيًقا؛ تدّخل الفّنانون يف املناظر م�ضتخدمني املواّد الع�ضوّية وغري الع�ضوّية. ظهرت احلركة كردِّ فعٍل على ت�ضويق الفّن وح�رشّية ف�ضاء دور العر�ض.  نقل فّنانو الأر�ض ممار�ضاتهم 

اإىل الطبيعة، منتجني التماثيل والتجهيزات املوؤّقتة اأو الدائمة قيَد املوقع. ُيذَكر مّمن ُعِرَف بفّن الأر�ض روبرت �ضميث�ضون، كري�ضتو، اآنا مندييتا.

i 

ّل س الظِّ تنفُّ
اأوراق  من  ويتاأّلف  غرفًة،  يحتّل  جتهيز  ّل  الظِّ �ض  تنفُّ

الف�ضاء  تدخل  اإن  ما  �ضلكّية.  اأقفا�ٍض  يف  مكّد�ضة  غاٍر 

من  تفوح  قوّية  رائحة  ح�ّضوّية،  ظاهرة  تغويك  حّتى 

الأوراق، وتفعم الف�ضاء.  يدعو بينونه امل�ضاهد حرفيًّا 

�ض« يف الظّل، واختبار الف�ضاء ل بالعيون، بل  اىل »التنفُّ

بالتنّف�ض هذه املرة ُم�رِشًكا حا�ّضة �ضّمه.

كيف تف�رّش عنوان العمل؟ هل يلفتك �ضيٌء يف اإعداد هذا 

العمل؟

ل  ٢٠٠٠ - ٢٠١٤ �ض الظِّ تنفُّ

         “تبديد الأوهام حول الب�سر”

    

وّيًة ومّت�ضلًة بحالة  ا، اإذ كان ُيَعدُّ مو�ضوعيًّا.  اأّما حا�ّضة ال�ضّم فقد ُعدَّت ِح�ضَّ مع ظهور فل�ضفات خمتلفة للمعرفة يف القرنني الثامن ع�رش والتا�ضع ع�رش، اكت�ضب الب�رش دوًرا بارًزا جدًّ

اأكرث بدائّية من الوجود، ل تليق بـ »الإن�ضان احلديث«.  كانت احلداثة تعني ال�ضتناد اأكرَث فاأكرث اإىل ما كان ُيعتقد اأّنه على �ضلٍة بالواقع، باملرئّي، ملعاينته وحتليله وعقلنة العامل.  وما 

لبثت اأن حتّطمت اأ�ضطورة املو�ضوعّية حني اّت�ضح اأن الب�رش ذاتّي، ما دام قائًما على ت�ضّورات اأُنا�ٍض خمتلفني.

i 

      “الإدراك اللم�سّي ”

    

البعد  البيئة املحيطة به عرب  املرء من احل�ضول على معلوماٍت حول  ن  اللم�سّي على طريقٍة مُتكِّ الإدراك  يحيل 

الع�ضالت  اأخرى من اجل�ضد مثل  اأجزاء  ا�ضت�ضعار اجللد واأجهزة ال�ضتقبال يف  اأجهزة  ف  اللم�ضّي. وهو يوظِّ

ل متثياًل  التي تتعّرف الأحا�ضي�ض. تعمل كّل هذه الأجهزة مًعا لإر�ضال اإ�ضارات اإىل الدماغ الذي يف�رّشها لي�ضكِّ

للبيئة قريًبا من فهم املرء. من الفّنانني الذين تعاطوا الإدراك اللم�ضّي يف عملهم: دني�ض اأوبنهامي، فيتو اأكون�ضي، 

 i.فايل اإك�ضبورت

انكفاء العينين
انكفاء العينني )١٩٧٠( اأ�ضهر اأدائّية لبينونه، حمفوظة يف �ضكل �رشائح �ضوئّية. �ضل�ضلة ال�رشائح 

ر الفّنان �ضائًرا يف جاّدٍة حمفوفٍة بال�ضجر قرب غاري�ّضيو، البلدة ال�ضغرية التي اأب�رش فيها  ت�ضوِّ

ا من العد�ضات الال�ضقة،  النور.  يف النهاية، تك�ضف �ضورة مقّربة لوجهه عن ارتدائه زوًجا مراآويًّ

غري ال�ضّفافة، امل�ضنوعة خ�ّضي�ًضا لهذا العمل. 

اإذا »اأعمى« بينونه نف�ضه عمليًّا فكيف يتوا�ضل مع الف�ضاء من حوله؟ ممَّ ي�ضتمّد املعرفة؟ ماذا يوحي 

عنوان العمل؟ ما َعالقة هذا العمل بالإدراك اللم�سّي؟

منذ اأيلول عام ١٩٧٠ و�ضع بينونه زوًجا من العد�ضات الال�ضقة املراآوّية يف منا�ضباٍت اأُخرى، ل �ضّيما 

يف اإطار املدينة.  وُتَعدُّ ال�ضور امللتقطة اإ�ضداراٍت خمتلفًة من ال�ضل�ضلة الفوتوغرافّية انكفاء العينني.

ما احلا�ّضة التي تعتمد عليها اأكرث من �ضائر احلوا�ّض لفهم بيئة جديدة؟  اأميكنك اأن تفّكر ملاذا؟

i 

انكفاء العينني, ١٩٧٠



استنساخ موسيقّي لبنية الشجر

ا�ستن�ساخ  يتحّدى بينونه الب�رش ثانيًة كحا�ّضٍة اأ�ضا�ضّية لتح�ضيل املعرفة يف 

انتقال  طرق  فيه  �ضّجل  اختبارّي  م�رشوع  وهو  ال�سجر.  لبنية  مو�سيقّي 

ال�ضوت يف اأ�ضجار معّينة. بعبارة اأخرى، ما اأثار ف�ضول بينونه هو ال�ضجرة 

كاأداة مو�ضيقّية.

اأجرى بينونه هذا الختبار يف الأردي�ض )فرن�ضا(، حيث اختار ١٤ �ضجرًة من 

ال�ضوتّية  الختالفات  لكت�ضاف  والتوت،  والبق�ض،  كال�رشو،  اأنواع خمتلفة، 

بينها.  كان اختباره قائًما على اإحداث �ضوٍت يف اجلذع – عن طريق ال�رشب 

اأو اخلد�ض، اأو النقر باأ�ضابعه على ال�ضطح – وت�ضجيل ال�ضوت اأثناء انتقاله 

من اجلذع اإىل طرف الأفنان قبل انت�ضاره يف الهواء.  مب�ضاعدة بع�ض العاملني 

ال�ضوت  تو�ضيع  من  متّكن  املتقّدمة،  والربجمّيات  واملعّدات  ال�ضوت  فّن  يف 

والتعّرف على النوتات املنبعثة من الأ�ضجار مع كّل حركة.  هنا يربهن بينونه 

ت اكت�ضاف الكثري من املعرفة. على اأّن العتماد على الب�رش وحده قد يفوِّ

ما وجه ال�ضبه بني هذا العمل وانكفاء العينني؟

ا�ستن�ساخ مو�سيقّي لبنية ال�سجر - ٢٠١٠

انتشار
ر�ضٌم  وهو  انت�سار،  وعر�ض  بينونه  اأنتج   ،١٩٩٤ منذ  

يغم�ض  خمتلفة.  عر�ٍض  اأماكن  يف  املوقع،  قيَد  جداريٌّ 

الفّنان اأ�ضبعه )الإبهام اأو غريها يف اإ�ضدارات اأخرى( 

ثّم ي�ضع   ، بها يف و�ضط رقٍّ الطباعّي ويب�ضم  يف احلرب 

قما�ضة  على  ب�ضمته  انت�ضار  ل  ويكمِّ جدار،  على  الرّق 

يوم،  بعد  يوًما  بينونه  يخّط  اجلدار.   �ضطح  وعلى 

من  واحدٍة  م�ضافة  على  خطوًطا  معاِونه،  مب�ضاعدة 

)قلم  الغرافيت  با�ضتخدام  وذلك  ب�ضمته،  خطوط 

الر�ضا�ض(، وعد�ضة مكرّبة، و�ضّلم.

انت�سار ١٩٩٤-٢٠١٤

أن يكون المرء نهًرا

نحتها  اأن  بعد  نهر،  يف  وجدها  جميلة  �ضخرًة  العر�ض  ف�ضاء  اإىل  بينونه  يح�رِش 

ق املاء الدائم، واحتكاكها باأحجاٍر اأخرى، وتاآكل ناجم عن مرور الزمن.  يق�ضد  تدفُّ

بينونه عالية النهر، ومن مقلع قرب النبع ي�ضتخرج �ضخرًة اأخرى، فينحت منها 

اإىل جنٍب  ن�ضخًة طبق الأ�ضل عن تلك التي التقطها من النهر. عند و�ضعهما جنًبا 

ر »للمنحوتة«  يف ف�ضاء املعر�ض يكاد يكون من امل�ضتحيل التمييز بينهما. هكذا يقدَّ

اأن ت�ضرَي مرئّية الآن وقد نحت   – اأن كانت غري مرئّية وبال قيمة  – بعد  الطبيعّية 

بينونه �ضنًوا لها.

ملاذا و�ضع بينونه هاتني ال�ضخرتني املتطابقتني جنًبا اإىل جنب يف ف�ضاء العر�ض؟

عن ماذا كان يت�ضائل الفنان؟

اأن يكون املرء نهًرا, ٢٠٠٠

يك�ضف العمل فكرة اأّن لالأنامل ت�ضميًما عميًما، مثل حلقات ال�ضجرة )كما تظهر يف عمٍل اآخر، داخَل اخل�سب(، وانتقال ال�ضوت، والأمواج، اأو احللقات املتوّلدة 

حني يلم�ض الأ�ضبع �ضطح املاء. كما يعربِّ هذا العمل عن الب�ضمات التي نخّلفها حيثما نذهب، على كل �ضطح نلم�ض، وعن دورة انت�ضار هذه الب�ضمات قبل اأن ت�ضيع 

اأو مّتحي على مّر الزمان.

اأّي اأعماٍل اأخرى يف املعر�ض تك�ضف عن خطوٍط اأو انت�ضارات؟

ما املفهوم املتعلِّق باأعماٍل مثل انت�سار، داخل اخل�سب، اأن يكون املرء نهًرا؟


