
27.04.16 • 21.08.16

لورن�س �أبو حمد�ن . فر�ن�سي�س �ألي�س . ڤرتان �أڤاكيان . بولني بودري 

وريناته لورنز . موير� ِدْيفي . ميلي�سا د�ِبن و�آرون د�يفيد�سن . بيري  ويغ  

�ألفني لو�سري .  كري�ستيان ماركالي . �أوالف نيكوالي . �رشيف �سحناوي 

ج�سيكا و�ربويز  . �سينتيا ز�فني

تقييم

مارت�سيال لي�ستا وماري مور�ك�سيول

يف  �سوء  �النت�سار  و�لكفاءة  �ملتز�يدة  للو�سائط  �ل�سمعّية 

 �لب�رشّية،  بات  �ل�سماع  مو�سوًعا  متفّرًد�  للبحث  �لفنّي 

 وم�ساحة  �إبد�عّية  ومتنوّعة  يف  �آن.  هو  �أقرب  ما  يكون 

 �إىل  م�رشوع  فنّي  �أو  م�ساحة  للتجريب  وملمار�سة  �لنقد. 

 ُيعِمل  �لفنانون  و�ملوؤّلفون  �ملو�سيقّيون  �ملجتمعون  هنا 

 �أمناًطا  ح�سّية  ذ�ت  �سياغات  و��سعة  �الختالف  و�لتنوع 

 من  �أجل  و�سف  �أو  �إنتاج  حالة  معّينة  من  تلّقي  �ملاّدة 

 �ل�سوتّية  وتاأويلها،  من  �ملعتقد�ت  �لتي  ت�ستتبعها  هذه 

 �حلالة  و�ملعلومات  �لتي  تو�سلها  و�لنطاقات  �لفردّية 

د  تبًعا  لذلك.  �الأعمال  �لتي  يقّدمها   و�جلمعّية  �لتي  ُتدَّ

 �ملعر�س  هي  تعبري�ت  �سمعّية  ب�رشّية  ت�ستلهم  �لتجربة 

 �لعملّية  �أو  �لتخيلّية  لل�سوت،  وتبتكر  من  خاللها  جمااًل 

 لال�ست�سعار  ببعديه  �ل�سكالين  و�ملفاهيمي.  تتخّطى  هذه 

 �الأعمال  فكرتي  �ل�سمت  وتو�سيع  �لطيف  �ل�سماعّي 

 �للتني  �أ�ساعهما  جون  كيدج  �إىل  �ختبار  كو�من  وحدود  

 �الإدر�ك  �أو  �إعادة  �ختبار  �لثقافة  �ملادية  و�الأد�تية  لتقنّيات 

 �لت�سجيل  و�لبّث بغية ��ستك�ساف �ملخزون �لعاطفّي 

و�ل�سيا�سّي �لذي تتويه جتربة �ل�سماع. 

»يف حالة �ملو�سيقى، ي�ستطيع �ملوؤًدون �لتالعب  بالنطاق 

�ل�سوتّي باأ�سلوب ت�سكيلّي، فيما يحظى �مل�ستمعون 

بخيار�ت متّكنهم من �إدر�ك �لتفا�سيل و�لبنى د�خل هذه 

�لبيئة �لت�سكيلّية و��ستغاللها الإعادة تكوين مفاهيمهم 

ومد�ركم يف �سياقات ثقافّية و�جتماعّية. ل�ست �أتّدث 

بب�ساطة عن �لتلًقي �لتاأويلّي، و�إمنا عن �لتعاطي �لتفاعلّي  

مع �ملادة �ملتلّقاة يف حلظة �لتلّقي.«

- توين كونر�د )١٩٤٠ - ٢٠١٦( 

ميتّد معر�س »�إ�سمع« على م�ساحة طبقتي مبنى مركز 

بريوت للفّن، �إذ يتحّول �لطابق �الأر�سّي خالل فرتة 

�لعر�س �إىل موقع ال�ست�سافة برنامج من �لعرو�س 

�ملو�سيقّية. ت�ستند هذه �لعرو�س �إىل عمل ميلي�سا د�ِبن 

و�آرون د�يفيد�سن بعنو�ن »�أحجام لل�سوت«، وتّرك 

عملّية من �لتطّور �مل�ستمّر مل�ساحة �لعر�س و�ملعرو�س 

كما تعك�س �الأو�ساع �ملختلفة حلالة �ال�ستماع. و�سيقام 

برنامج من �الأن�سطة ت�سمل �لعرو�س و�ملحا�رش�ت 

وعرو�س �الأفالم وور�س �لعمل يف قاعة مركز بريوت للفن 

ويف مو�قع �أخرى. 

كري�ستيان ماركالي

»٤،٠٠٠،٠٠٠ دقيقة«، ٢٠٠٠ - ٢٠١٦، �أ�سطو�نات 

فينيل

»�آر�ء متباينة )لغة �الإ�سارة �الأمريكّية(«، ١٩٩٩ - 

٢٠٠١، فيديو، لون، ٣٠ دقيقة

عمل كري�ستيان ماركالي منذ �لثمانينات يف �إطار تفاعل 

بليغ بني �ملو�سيقى و�لفنون �لب�رشّية. طرح �لعديد 

من �أعماله �سوؤ�اًل من خالل �لعمد �إىل �إعادة �ال�ستخد�م 

و�النتقاء �ملو�سيقّي، عن �الأثر �لثقايّف و�لفّني �ملتبّقي 

من ع�رش �لتكنولوجيا �لتناظرّية )�أنالوغ( وعملًيات 

�إنتاج �ل�سوت عرب تقنيات �لت�سجيل �لتناظرّي بو�سفها 

عملّيات طباعّية فهر�سّية لل�سوت على �الأ�سطح �ملادّية. 

تغّطي �أر�س �ملعر�س عند �ملدخل طبقة من �أ�سطو�نات 

�لفينيل �ملرت��ّسة حيث يكون باإمكان �لزّو�ر �ل�سري فوق 

هذه �لبقايا �لتي تمل خمزوًنا �سخًما من �لزمن �ملا�سي 

و�لدو�س عليها. عمل »٤،٠٠٠،٠٠٠ دقيقة«  عبارة عن 

�أر�س متزعزعة  غري   م�ستقرة يتمّثل فيها �نعكا�س �الأدو�ر.  

وحدهما، �لذ�كرة و�ملخّيلة، متّكناننا من �إعادة »لعب« 

هذه �الأ�سطو�نات لربهة ليخرج منها �سوت متنافر �سبه 

�سامت هو �سوت �لتك�سري. من ناحية �أخرى، ي�سّور 

 ماركالي يف عمله »�آر�ء متباينة )لغة �الإ�سارة �الأمريكية(« 

ا  يرتجم باالإ�سارة  جتميًعا  )١٩٩٩ - ٢٠٠١( ممثالًّ �أ�سمًّ

 من مقتطفات  من  ن�سو�س  نقدّية يحاول  موؤّلفوها  و�سف 

مقطوعات  مو�سيقّية  �سمعوها. �أد�وؤه مو�سيقّي مبا ال يقبل 

�ل�سّك رغم �أنه �سامت، �إمياء�ته ت�سبه تلك �لتي يقوم بها 

قائد �لفرقة �ل�سيمفونّية. هذ� �لعمل �ساخب، يف خطابه 

�ملفاهيمّي، و�سامت باملعنى �حلريّف، ي�سهد على ��ستحالة 

�لتو��سل ويوّلد يف �للحظة عينها مثااًل على كيفّية 

خلق �سكل فّني جديد  عرب �لرتجمة. تختلف �لتجربة 

�ملو�سيقّية عن �ل�سّم عنها عند ذوي �ل�سمع، وي�سائل هذ� 

�لعمل �لهيكل �لت�سل�سلي �لهرمي �لذي تقّيم على �أ�سا�سه 

�لتجربة �ملو�سيقية لدى هوؤالء دون �أولئك. 

�ألفني لو�سري )مو�ليد ١٩٣١، �لواليات �ملّتحدة 

�الأمريكّية. يقيم يف نيو هافن(

»مو�سيقى على وتر طويل رفيع«، ١٩77،�سلك، مذبذب 

ت�سّخمي، مغناطي�س، م�سّخم �سوت، طاولتان

�إ�رش�ف وتنفيذ هاوكه هاردر

يعّد �ألفني لو�سري �أحد �أهّم �ملوؤّلفني �ملو�سيقّيني �الأمريكّيني 

من مرحلة �نطالق �ملو�سيقى �الإلكرتونّية �لتجريبّية. بدأ 

عمله يف �ل�ستينات يف �إطار حو�ر فّني مع جون كيدج. 

ويف �سياق بحثه عن منط �سماعّي  جتريبّي وتاأّملّي، �أّلف 

 �ل�سهري  »مو�سيقى ملوؤدٍّ منفرد« 
ًّ
لو�سري عمله �ملو�سيقي

)١٩٦٦(  بت�سخيم موجات  �ألفا  �ملّخّية، كما  بد�أ من خالل 

عمله »�ْسفريّيات« )١٩٨١(  بالتقاط  �الهتز�ز�ت  �ل�سادرة 

 عن  طبقة  �الأيونو�سفري  �ملحيطة  بكوكب  �الأر�س ،  و�لتي 

ال  ميكن  �سماعها  باالأذن  �ملجردة. ُيعّد �لتجهيز �ل�سوتّي 

»مو�سيقى على وتر طويل رفيع« من �أهّم موؤّلفاته، 

ويتكّون من  �سلك م�سدود بني طريف �لقاعة يهتّز ��ستجابة 

لتذبذبات �ملوجات �جليبّية �ملتو��سلة �لتي يولدها جهاز 

مذبذب مب�ساعدة قطعة مغناطي�س فيما ُتبّث �الأ�سو�ت 

�ل�سادرة من حركة �ل�سلك عرب مكرّب�ت لل�سوت. يحدث 

�لتجهيز ظاهرة �سوتّية غنّية تتغرّي وتتلّون وتتطّور من 

تلقائها على نحو غري متوّقع، �إذ ي�سدر بذلك متو��سلة 

مو�سيقّية مهدهدة يتكّثف فيها �لف�ساء و�لزمان حول 

خيط وحيد م�سدود وجتذب �ملاّرين بجانبه د�خل �لنطاق 

�ل�سوتّي  �لذي تخلقه. 

فر�ن�سي�س �ألي�س )مو�ليد ١٩5٩، بلجيكا. يقيم حاليًّا يف 

�ملك�سيك(

»در�بزين، لندن«، ٢٠٠٤، فيديو، لون، �سوت، ١٤:٣٤ 

دقيقة

يف و�حدة من مد�خالته �لعديدة يف �ملدينة و�لتي يوؤّديها 

�سائًر� على قدميه )مثال عمله »متثيل« يف مك�سيكو 

�سيتي(، يختار �ألي�س يف عمله »در�بزين« مفرًد� من 

مفرد�ت �للغة �ملعمارّية �لب�رشّية بداللته على �حلد 

�لفا�سل بني ف�ساءين ويحّوله �إىل �آلة تناغمّية. يحّول 

�ألي�س من خالل هذه �حلركة �لب�سيطة »�أ�سو�ت« 

�ملدينة وخطو�ته �إىل �إيقاع يحرف بدوره معنى ومنزلة 

�ملت�سابكات و�الأ�سو�ر �لتي ينقر عليها. تفتح هذه 

�ملز�وجة بني �خلطو�ت �ل�سبه �لع�سو�ئّية و�ملو�سيقى 

نطاًقا جديًد� ميتّد بني �ل�رشود و�ل�سحو و�ل�سبط 

�لدقيق. 

�سينتيا  ز�فني )مو�ليد ١٩7٠، لبنان. تقيم حاليًّا يف 

بريوت(

»لل�سوت و�لغابة«، ٢٠١٦، فيديو، لون، �سوت، 57:٢ 

دقائق

تقّدم  �سينتيا  ز�فني  عملها  �الأّول  لل�سوت  �لب�رشّي  بعنو�ن 

»لل�سوت و�لغابة« )٢٠١٦(.   ي�ستند هذ� �لعمل �ملنجز 

خ�ّسي�ًسا لهذ� �ملعر�س �إىل  عر�س  �آد�ئّي  ي�ست�رشف 

 �الأبعاد  �لف�سائّية  للظاهرة  �ل�سوتّية  �سمن �مل�سهد 

 �لطبيعي  عرب  �لتاأمل يف  �لبعد  و�لقيا�س  و�الرتكاز: من 

 �لن�سوء  وحتى م�سارف  �لتال�سي، من �لدندنة �إىل �لتعبري 

ا و�سماعيًّا مب�سهد �لطفلة  �ل�سوتّي �ملجّرد. نتعلق ب�رشيًّ

�ملقيمة يف ركن �لغابة، يعرب ح�سورها يف �مل�سهد �لطبيعّي 

كما لو كانت تائهة �أو تلعب دوًر� ما يف ق�ّسة متخّيلة ال 

نعرفها. 

موير� ِدْيفي )مو�ليد ١٩5٨، كند�. تقيم حاليًّا يف 

نيويورك(

»بيت )مونرتيال(«،  ٢٠١٦، ٩ �سور فوتوغر�فّية، كل 

و�حدة بحجم٣٠ x ٤٦ �سم 

يتاألف هذ� �لعمل من ت�سع لقطات فوتوغر�فية ماأخوذة 

من متجر لبيع �أ�سطو�نات مو�سيقى �لهاو�س �مل�ستعملة. 

�أر�سلت ِدْيفي هذه �ل�سور من حمرتفها يف نيويورك �إىل 

بريوت حيث مل ت�سل �أبًد�، ومن ثّم �أر�سلتها �إىل باري�س.

 قطع  من  �رش�ئط  �لل�سق  وخدو�س  و  �أختام  تدّلل 

 على  رحلة  هذه  �ل�سور  من  حمرتف ديفي  �خلا�س  �إىل 

 �لوجهات  �لتي  تختارها الإر�سال  تلك  �ل�سور .  متثل 

 هذه  �ل�سور  �أوعية للذ�كرة  تت�سل  بدورها  بعنا�رش 

�حلياة  �ليومية:  كتب، ت�سجيالت، مو�قع تذكارّية.   

 ميّثل �النتقال  �ملادّي  لل�سورة  عرب  �لربيد  �لتال�سيات 

 و�الإز�حات  �ملتعددة �لتي تطويها �ل�سجالت  �ملرئية  يف  

 �ل�سور  �لفوتوغر�فّية و�لوثائق  �ل�سوتّية  �ملحفوظة على 

 �أ�سطو�نات  �لفينيل  وتد�ول  �لب�سائع  بني  �أيدي �لزبائن 

يف �ملتجر.  هذه  �مل�ستويات  �ملختلفة  من  �الإز�حة  تر�سم 

 مًعا  �لعديد  من  �لتاأويالت  �لتي  ينتجها  �ل�سياق  �لزمنّي 

 و�لف�سائّي  حيث  يتم فعل �الإ�سغاء. 

ميلي�سا د�ِبن )مو�ليد ١٩7٦، �لواليات �ملّتحدة 

�الأمريكّية( و�آرون د�يفيد�سن )مو�ليد ١٩7١، �لواليات 

ا يف �لعام ١٩٩٨  �ملّتحدة �الأمريكّية( - بدء� �لعمل �سويًّ

ويقيمان حاليًّا يف نيويورك

»�أحجام لل�سوت«، ٢٠١٠ - ٢٠١5 �سناديق من �خل�سب 

�مل�سغوط، مكرّب�ت �سوت

�أوقات �لعرو�س  �أيام �الأربعاء �ل�ساعة ٦:٣٠ م�ساًء: 

٢7 ني�سان • جاني�س ميزوريل-ميت�سل

١ حزير�ن • فادي طّبال

٢٩ حزير�ن • يعلن الحًقا

 عمل »�أحجام لل�سوت« )٢٠١٠( هو مبثابة  مقطوعة 

مو�سيقّية من �الأ�سكال:  قطع  �أثاث »هاي فاي« عادة ما 

تتوي  �أجهزة  �ال�ستماع  �ملنزلّية. ي�سّكل �لعمل بنياًنا 

من �الأحجام �لهند�سّية يف د�خلها مكرّب�ت لل�سوت 

يرت�وح بني �سكل  خ�سبة �مل�رشح  وجهاز �ال�ستماع 

 ومنحوتة يف  �آن  و�حد. تخّفف هذه  �لعنا�رش �ملنّقية من 

حّدة  �سوت  �ملو�سيقى  �مل�سّخم  �ل�سادر  من   �ل�سّماعات 

د�خل �ل�سناديق  �أثناء  �لعر�س  �الآد�ئّي، �الأمر �لذي 

يتطّلب من �جلمهور �الإن�سات بعناية �إىل �لعمل و�سحذ 

جهوزيتهم  ال�ستقبال  �ملو�سيقى.  ي�ستكمل  �لعمل توثيقه 

�ل�سابق النتقاله عرب �ملعار�س �ل�سابقة ولنمطه �الرتايّل 

�لذي يتك�ّسف يف �لت�سغيل �ملو�سيقّي لالأحجام و�الأ�سكال 

من خالل ��ستقبالها ملحّفز�ت �سوتّية و�رجتالّية تتغرّي 

باختالف �ملكان. ويتو��سل هذ� �مل�سار من خالل عرو�س 

�أد�ئّية تقام خالل معر�س »�إ�سمع« �أيام 27 ني�سان و1 

و29 حزير�ن. 

بيري ويغ )مو�ليد ١٩٦٢، فرن�سا. يقيم حاليًّا يف 

�سانتياغو يف �لت�سيلي(

»مقطوعة �ل�سمت«، ١٩٩7، قلم ر�سا�س على ورق 

مطبوع، ن�سخة �لفّنان

��ستعان بيري ويغ بربنامج حا�سوبّي لي�ستخل�س وينقل 

�ل�سو�ساء من ت�سجيل على قر�س مدمج  الأّول �أد�ء 

ملقطوعة مو�سيقّية معلمّية جذرّية  هي مقطوعة »٤ دقائق 

و٣٣ ثانية«  �ل�سهرية �ل�سامتة �لتي و�سعها جون  كيدج  

يف �لعام ١٩5٢. يعيد وييغ كتابة �لعر�س �ملو�سيقّي يف 

نوطة مو�سيقّية تقليدّية ميكن �أن توؤّديها �آالت تقليدّية. 

بهذ�، ي�سنع �لفّنان ن�سخة مطابقة لالأ�سو�ت �ل�سادرة 

�أثناء هذ� �لعر�س و�ملتد�خلة معه من ناحية، ويتق�ّسد 

�خلطاأ يف �إعادة تاأويل مفاهيم كيدج.

�أوالف نيكوالي )مو�ليد ١٩٦٢، �أملانيا. يقيم يف برلني(

»عّينة ١«، ٢٠١٣، فينيل، مقطوعة مو�سيقّية

�ملوؤّدون:

�أ . تر�وك فان در بول )�سوبر�نو(

ب . توبايا�س �سلريف )كاونرت تينور(

ج . تر�وك فان در بول )�سوبر�نو( وتوبايا�س �سلريف 

)كاونرت تينور(

مّت �لت�سجيل يف ديجيتال مار�سرتز �ستوتغارت

�ملنتج: فر�نك بريت�سنايدر )برلني(

تت�سّمن �الأعمال �ملفاهيمّية للفّنان �أوالف نيكوالي يف 

منا�سبات خمتلفة مقاربات لل�سوت و�ملو�سيقى، من 

خالل �النخر�ط يف م�ساءلة �لبعدين �ل�سيا�سّي و�لفنّي 

للجمالّيات وبنيانها �للغوّي و�لقيمّي. هذه �ملّرة، يتمحور 

عمل نيكوالي حول �لت�سميم �ملعمارّي لدير ال توريت 



بدعم من

للمهند�س �لفرن�سّي لو كوربوزييه يف ليون، فرن�سا. 

��ستعان لو كوربوزييه يف ت�سميمه هذ� باأذن �إياني�س 

ز�ناكي�س �ملو�سيقّية لي�سّمم نو�فذ من �لزجاج  �ملع�ّسق 

 ��ستنادً�  �إىل  �لقطاع  �لذهبي  �لذي  طّوره  يف ت�سميم  ن�سب 

 �ملبنى.  ��ستند  نيكوالي، يف  �ملقابل، �إىل  �ملبد�أ  �لهند�سّي 

عينه  لتاأليف  �لف�ساء  �لر�سومّي  �ملكافئ  للمقطوعة 

 �لب�رشّية  يف  دعوة  ال�ستك�ساف �ملخّيلة  �ملو�سيقّية.  يف 

 هذ�  �لعمل  يقوم  مغّنون  حمرتفون  باآد�ء  قر�ء�ت  لهذه 

 �الأ�سكال  �لهند�سّية  �ملجّردة  ما  ينتج  تاأويالت مثرية 

بت�سابهها  ي�ستخدمها  نيكوالي  الحًقا  كم�سار�ت  حمتملة 

 لتاأليف  غري  �حرت�يّف. 

ڤرتان �أڤاكيان )مو�ليد ١٩77، لبنان. يقيم حاليًّا يف 

جبيل(

»يف  بالغة �لتكر�ر«، ٢٠١٦، نحا�س، موجات �سوتية 

ونهر

ي�رشي �سوت نهر بريوت عرب قطعة نحتّية �سغرية 

معرو�سة يف مركز بريوت للفّن حمدًثا رنيًنا خافًتا يكاد 

�أال يكون م�سموًعا. يبّث عمل »يف بالغة �لتكر�ر« �لذي 

ين�سوي يف م�رشوع �أكرب حول نهر بريوت، �سوت 

�لنهر عرب موجات �لر�ديو �لتي ميكن �لتقاطها يف 

�ملنطقة �ملحيطة مبركز بريوت للفّن. �لطيف �ل�سوتّي 

هذ� �ملحّوم يف �أرجاء �لنهر و�ملتناقل عرب �لبّث �ملبا�رش 

موجات �لر�ديو ي�سع عمل �أڤاكيان يف �إطار �لفعل �ملقاوم 

ال �لتوثيق و�الأر�سفة. يقوم �لفّنان خالل فرتة �ملعر�س 

باإ�سافة �أعمال جتهيز �سوتّية يف حميط �لنهر، وباإمكان 

�لزّو�ر �ل�سري �إليها حيث ميكنهم �ختبار حدود �ملدينة 

�لتي يخّطها م�سار �لنهر و�لتما�س �سالبة �حلاجز 

�ل�سوتّي �لذي يحول بني �ملدينة ونهرها.

ج�سيكا و�ربويز )مو�ليد ١٩77، �ململكة �ملّتحدة. تقيم 

حاليًّا بني �سافولك وبرلني(

»جهاز لقيا�س منحنى �ملف�سل«، ٢٠١٣، خ�سب مطلّي، 

فوالذ مقاوم لل�سد�أ، مكرّب�ت �سوت موّجهة

مو�سيقى من تاأليف مورتن نورباي هالفور�سن

�ل�سكل  �للولبّي  لعمل و�ربويز »جهاز قيا�س منحنى 

�ملف�سل« )٢٠١٣( ميّثل  خمروًطا  �سماعيًّا  مكّوًنا من 

 �أور�ق  مطوّية  �أو  مق�سو�سة. تبدو �ملقطوعة �ل�سوتّية 

�ملتذبذبة �ملكّونة من �ملوجات �جليبّية �لتي تر�فق 

�لتجهيز و�لتي �أجنزتها و�ربويز بالتعاون مع فّنان 

�ل�سوت مورتن نورباي هالفور�سن كما  لو �أنها  تفتل 

 وتفّك  �ل�سكل  �مللفوف  حول  �ملنحوتة، م�ستح�رشة 

بذلك �حلو�ر �له�س  بني  �ملرئّي و�ملحيطّي. ت�ستعني هذه 

 �لفّنانة  �لربيطانّية بالعديد من �لو�سائط �ملختلفة  كالنحت 

 و�لر�سم و �لفيلم  و�ل�سوت وترّكز  ب�سكل  عام  على عملّيات 

�لتحّول �لتي تخ�سع لها �ملو�ّد و�سواًل  �إىل  حد  عدم 

 �ال�ستقر�ر. ترّكز و�ربويز على �إظهار رو��سب �إمياء�تها 

وجتّليات �ملاّدة وي�سّلط عملها �ل�سوء على �سريور�ت 

�لت�سّكل عو�سًا  عن  �ل�سكل  �لنهائّي.

بولني بودري )مو�ليد ١٩7٢، �سو�سري�( وريناته 

ا منذ  لورنز )مو�ليد ١٩٦٣، �أملانيا( - بد�أتا بالعمل �سويًّ

�لعام ١٩٩٨ وتقيمان يف برلني

»�إىل فالري �سوالنا�س ومارلني مونرو عرفاًنا بياأ�سهما«، 

 ،٢٠١٣

يعر�س هذ� �لتجهيز فيلًما مقتب�ًسا من تاأليف مو�سيقّي 

لبولني �أوليفريو�س بعنو�ن » �إىل فالري �سوالنا�س 

ومارلني مونرو عرفاًنا بياأ�سهما«. �أهدت هذه �ملوؤّلفة 

�ملو�سيقّية �الأمريكّية �لتي عنيت مبفهوم »�الإ�سغاء 

�لعميق« وتطوير جمال �الإدر�ك �حل�سّي مقطوعتها �إىل 

�سخ�سّيتني �أنثوّيتني دّمرتهما هيمنة �لتمثيل. يحتفي 

هذ� �لعمل باالحتماالت �ملجهولة و�لغري �ملتوّقعة �لتي قد 

تن�ساأ من �لنغمات و�الإيقاعات غري �ملحّددة �أو �ملن�سبطة. 

وت�رش �لكامري� من طر�ز ١٦ ملم كموؤٍّد �إ�سايّف يف 

عمل بودري ولورنز، �إذ تتحّرك با�ستمر�ر وتتفاعل مع 

�الأفر�د ومع جمموعة �ملوؤّدين و�ملوؤّديات. تقول �لفّنانتان 

عن عملهما �إن »ت�سوير �لعر�س مّت يف لقطة و�حدة غري 

منقطعة، يف حني تظهر عملّية �ملونتاج لقطات �سديدة 

�لقرب ترّكز على �لعناية �لفيتي�سّية بتفا�سيل �الأج�ساد، 

باالآالت و�ملالب�س. ال معرفة �سابقة على �أد�ء �لعمل 

�ملو�سيقّي. مّت �ختيار �لتعليمات بدّقة مفهوم �أوليفريو�س 

»لدورة �ل�سلطة �مل�ستمّرة« على حّد و�سفها بني �ل�سوت 

و�ل�سماع، �أو ما ميكن و�سفه بعملّية �لتبادل كاالأخذ 

و�لعطاء �لتي تتطّلب يف ر�أيها »�لتنّبه �لغري �العتيادّي 

�إىل �لعالقة بني �لذ�ت و�الآخرين«. يطرح �لعمل �سوؤ�اًل 

حول �إمكانّيات وحمدودّيات �لبعد �ل�سيا�سّي لالأ�سكال 

�ملو�سيقّية و�لفيلمّية. هل ميكن لل�سوت، لالإيقاع، لل�سوء 

�أن ينتج عالقات كويرّية؟ هل ميكنها �أن تتحّول �إىل فعل 

ثورّي؟«

�سريف �سحناوي )مو�ليد ١٩7٦ يف لبنان. يقيم يف 

بريوت(

»كب�سولة �ل�سوت«، ٢٠١٦، �آالت مو�سيقّية، برنامج

Max/MSP 

تعديل جيف ليوبو

مهند�س �سوت فادي طّبال

�لعرو�س �ملو�سيقّية �أّيام �الأربعاء �ل�ساعة ٦ م�ساًء:

٢7 ني�سان• �رشيف �سحناوي، غيتار

١١ �أيار • نيكو�س فيليوتي�س، ت�سيللو

١ حزير�ن • طارق عطوي، �إلكرتونيك

٢٩ حزير�ن • غ�ّسان �سّحاب، قانون

٢7 مّتوز • طوين علّية، با�س كهربائي

يو��سل  �رشيف  �سحناوي  يف عمله »كب�سولة �ل�سوت« 

)٢٠١٦( بناء  تكوينات  بوليفونّية  تتطّور  على �متد�د 

فرتة �ملعر�س د�خل م�ساحة ذ�ت مو��سفات �سوتّية 

حمّددة مت ت�سميمها لت�ست�سيف عرو�ّسا مو�سيقّية 

ق�سرية   على  فرت�ت  زمنية  حمددة  بدقة   على  فرت�ت 

 زمنية  حمددة  بدقة جلمهور حمدود للغاية من ثمانية 

�أ�سخا�س. يوؤّدي �رشيف �سحناوي و�حّد� من هذه 

�لعرو�س كما يدعو مو�سيقّيني �آخرين الأد�ء �لعرو�س 

�ملتبّقية. وُتبّث  ت�سجيالت من هذه �لعرو�س على �متد�د 

ا مرّكًبا ومتباطًئا  فرتة �ملعر�س مكّونة تاأليًفا  ت�ساعديًّ

على �متد�د فرتة �ملعر�س. وينتهي  �لعمل بتعرية  �لزمن 

 ذ�ته  يف  �سريورة  تتطّور  تدريجًيا  من  �لتكوين  �الأّويل 

�لتاأ�سي�سّي  �نتهاًء  بحقل  �سوتّي  م�سّبع. تقام هذه 

�لعرو�س يف 11 �أيار، 1 حزير�ن، 29 حزير�ن، 27 

متوز. 

لورن�س �أبو حمد�ن )تقّم�س يف �لعام ١٩٨5 يف عّمان. 

يقيم يف بريوت(

» كّل ما ي�سمعون«، ٢٠١٣، فيديو، لون، �سوت، ١٢ 

دقيقة

»حو�ر مع عطالن« ، ٢٠١٣، �سندوق ُم�ساء، �سور 

فوتوغر�فّية

»فوالٌذ مك�سوٌّ باملّطاط«، ٢٠١٦، فيديو، لون، �سوت، 

٢١:٤7 دقيقة

�لتقى �لفّنان لورن�س �أبو حمد�ن يف عمليه »كّل ما 

ت�سمعون«)فيديو، ٢٠١٣( و»حو�ر مع عطالن«  

)�سندوق ُم�ساء، ٢٠١٣( بخطيبي م�سجد من �لقاهرة 

و�أقنعهما باحلديث عن �لت�سّخم و�لتلّوث �ل�سو�سائّي 

يف �لف�ساء �لعام يف �لقاهرة �أثناء خطبة �جلمعة. �أتت 

�لنتيجة على �سكل مو�جهة مع �ملجال �ل�سوتّي للمدينة 

�لذي يخ�سع �إىل حّد كبري ل�سيطرة �حلكم �لع�سكرّي 

ويتمظهر يف فر�س �حلكومة م�سامني خطبة �جلمعة 

على �مل�ساجد. يعر�س �ل�سندوق �مل�ساء �سورة مكرّبة 

لت عليها هاتان �خلطبتان،  لل�رش�ئط �ملمغنطة �لتي �ُسجِّ

حيث ترت�كب طبقات من �لت�سجيل وتعيد ترتيب �ل�سوؤ�ل 

حول �لتكر�ر و�الختالف يف هيئة تنقيب �أركيولوجّي عن 

�ل�سوت. ويف عمله �الأخري بعنو�ن »فوالذ مك�سّو باملّطاط« 

)٢٠١٦(، يعر�س لورن�س �أبو حمد�ن �ختباّر� لالأ�سلحة 

م�ستنًد� �إىل �لتحليل �ل�سوتّي كان قد �أتي يف �سياق 

تكليف �لفّنان بال�سهادة كخبري �أو كما يقول حمد�ن كـ  

»�أذن خا�ّسة« يف ق�سّية �ساّبني فل�سطينيني �أطلق �جلي�س 

�الإ�رش�ئيلّي �لنار عليهما. هنا يتطّرق عمل �لفّنان �إىل 

�الأ�سئلة �ل�سميمّية حول �لبعد �ل�سيا�سّي لالإ�سغاء من 

خالل �لتعامل مع �لق�سايا �الأدّلة �جلنائّية وثقل �لنطق 

و�زدو�جّيته.

 < �رشيف �سحناوي »كب�سولة �ل�سوت«، ٢٠١٦

�أيام �الأربعاء �ل�ساعة ٦ م�ساًء:

٢7 ني�سان• �رشيف �سحناوي، غيتار

١١ �أيار • نيكو�س فيليوتي�س، ت�سيللو

١ حزير�ن • طارق عطوي، �إلكرتونيك

٢٩ حزير�ن • غ�ّسان �سّحاب، قانون

٢7 مّتوز • طوين علّية، با�س كهربائي

< ميلي�سا د�ِبن و�آرون د�يفيد�سن »�أحجام لل�سوت«، 
٢٠١5 - ٢٠١٠

�أيام �الأربعاء �ل�ساعة ٦:٣٠ م�ساًء: 

٢7 ني�سان • جاني�س ميزوريل-ميت�سل

١ حزير�ن • فادي طّبال

٢٩ حزير�ن • يعلن الحًقا

< لورن�س �أبو حمد�ن، »فوالٌذ مك�سوٌّ باملّطاط«، ٢٠١٦
يوميًّا طو�ل فرتة �ملعر�س

٦ م�ساًء يف �أّيام �الأ�سبوع

٣ بعد �لظهر �أيام �ل�سبت و�الأحد

برنامج عرو�س �الأد�ء و�الأفالم:

ج�رش �لو�طي بريوت

 T +961 (0)1 397 018
beirutartcenter.org

�أوقات �ملعر�س

�لثالثاء . �خلمي�س . �جلمعة

١١٢ ظهًر� �إىل  ٨ م�ساًء

�الأربعاء

١٢ ظهًر� �إىل ١٠ م�ساًء

�ل�سبت . �الأحد

١١ ظهًر� �إىل  ٦ م�ساًء


