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إّن تسمية نسخة هذه السنة من عتبات »التحركيّة«، تشري إىل إمكانية الحركة، التنّقل، 
وإىل سريورات التحّول.  إنطالقاً من هذا املجال الواسع، إختار أعضاء لجنة التحكيم، 

لورانس أبو حمدان، ستيفاين بومان، طوين شكر وأندريا ثال، فنانني يتعلّق عملهم 
بحالة عدم اإلستقرار وبتفكيك األشكال، كام و بتطوير التعاريف والفئات. يف أعاملهم، 

الجسد هو حالة ومكان لتنشيط هدف فنّي، وللقيام ببعض التحّوالت ضمن األطر 
الرمزيّة ويف الحياة اإلجتامعيّة.  

كجزء من الربنامج الحايل ملركز بريوت للفن )املمتد عىل سنتني(، معرض«التحركيّة« ال 
يسعى إىل عرض بل إىل إستكشاف كيف ميكن للفن العبور إىل عاملنا وإنتاج أحداث 

غري متوقَّعة يف حياتنا. هدف هذا الربنامج هو مساءلة اإلختبار الجامعي »للوقت 
الحارض« وتوليد مقاربات مختلفة بإتجاه التاريخ الحديث، من خالل أصوات مختلفة. 
ركّزت املعارض السابقة عىل الفن املبنّي عىل عامل الوقت كام و عىل الجانب الخاص 

للمشاركة الكامن يف هذا النوع من الفن. كان ألفالم الفنانني بيني سيوبيس، زينب 
سيديرا، جومانا مّناع، الريبو، جون اكومفرا وكامل الجعفري،  دور مهم يف الربنامج؛ 

لقد سلّطوا األضواء عىل جدليّة تطابق و عدم تطابق الهويّة القامئة حول حالة عرض 
األفالم. كان »محادثات ال منتهية« مبنيّاً عىل أفالم لتكريم ستوارت هال؛ صّور هذا 

العرض الطريقة التي بها عرّف هال عن الهويّة عىل أنّها حركة مستمرة ومحادثة 
ال منتهية.  أّما »ما بعد السينام« فقد قّدم مساحة تأّمل باألفالم كامدة أوليّة لبناء 

التاريخ، إلعادة التفكري بالهيكليّة التمثيليّة، ولعكس الصور األماميّة والخلفيّة.

إبتدع »إستعاديّة« لزافييه لوروا فكرة أداء »الحياة« داخل مكان العرض، ُمبَيّناً خالل 
سريورة العمل األحداث الغري املتوقََّعة لبعض حركات األداء املتواصلة، كام ورّدات 

الفعل العديدة التي تثريها هذه األخرية. كان هذا العرض نتيجة لورشة عمل مّدتها 
شهراً ولتعاون ما بني لوروا وتسعة راقصني من بريوت؛ إبتدع هذا العرض زماناً ومكاناً 

حيث كان الزّوار يحظون برتحيب، مبخاطبة كام و بعرض لحركات رقص تصميميّة 
ولرسد حكايات. شارك بشّدة كل من الجمهور والعارضني باألفكار، بتغيريات اآلراء و 

باملناقشات الناتجة عن العرض، و إختربوها.  إّن سريورة اإلختبار هذه صّورت الحقيقة 
التالية:  عندما يتواجه حقل الفنون النظريّة مع تخّصصات أخرى، يتّغري وتتوّسع آفاقه.  

 
هذه هي إحدى القضايا املهّمة يف »التحركيّة«.  بعض الفّنانني، أمثال مريف اونسال 
وإشان رفيع، يتعاملون مع العرض عىل أنّه وسط ومنوزج ل«كينونة الحضور«.  يف 

أعاملهم، كام و يف أعامل ساندرا إيشيه، ياسمني حاج-مياين ومحمود الصفدي، تتفاعل 
وسائط مختلفة ـ الصورة، الحركة، النص والصوت ـ إلنتاج معنى.  تتداخل التعديالت و 

نقل الخصائص ، وكذلك تتداخل العالقات بني انظمتها الحسيّة.  
 

إّن الجسد هو بالفعل الخط املشرتَك الذي يربط ما بني أعامل »التحركيّة« املختلفة.  
كونه نقطة التقاطع ما بني مختلف مفاهيم الوقت التي نواجهها يف واقعنا الحايّل، 
غالباً ما يصبح الجسد »الجهاز« حيث يتم متثيل، تسجيد أو نقل تناقضات التاريخ، 

وهو ما يحاول الفنان تزويده بواسطة بُعد نظرّي ما.  »الجسد ليس شيئاً، إنّه حالة:  
إنّه إدراكُنا للعامل وتخطيطنا ملرشوعنا« )سيمون دو بوفوار، »الجنس الثاين«، ١٩٤٩(.

يف مامرستها تخترب ياسمني حاج-مياين التداول، التنّقل، والتغيريات يف العالقات واألطر 
التي يقّدمها الفن، من أجل تحريك األمور الشخصيّة والسياسيّة معاً.  يف جوهر 
عملها هناك مامرسة ناضجة ومفعمة بالحيويّة للرسم، تنفتح عىل نطق واسعة 

من املقاييس واملعاين، متتّد من حركات يديْها إىل تلك التي تقوم بها بواسطة آليات 
ميكانيكيّة، منتقلة هكذا من مساحة ثنائيّة إىل أخرى ثالثيّة األبعاد. ميكن هنا للرسم 

أن يتبّنى معان مختلفة - باإلضافة إىل رسومات فعليّة عىل ورق - مثل »مرشوع«، 
»تخطيط رسيع« أو »آثار« .  كام ميكن إداء هذا الرسم بواسطة مواد غري إعتياديّة 

مثل املغنطيس والغبار املعديّن:  يتسبّب  املغنطيس بتحرّك الغبار املعديّن، منتجاً نظاماً 
تخطيطيّاً.  كانت تبحث أيضاً حاج-مياين يف مامرسات إنزالق السيارات، حيث يصبح 

التنّقل إنزالقاً، ويُستَعَمل املكان بطريقة تؤّدي إىل فقدان السيطرة وإىل أحاسيس 
خوف، طوف وهروب من الجاذبيّة.

ترتكز مامرسة ساندرا إيشيه عىل الرقص والتاريخ، و لكّنها يف إطار »التحركيّة« تعمل 
بالصَور. إنّها تقّدم مونتاجاً ثاليّث الشاشات وهو كناية عن مقطتفات من أفالم املخرج 

السوري ُعَمر أمرياالي، باإلضافة إىل حوار عائد إىل مقابلة أجرتها مع املخرج قبل وفاته 

بقليل، يف شباط ٢٠١١.  هذه املقابلة هي جزء من سلسلة لقاءات أُجريَت مع فّنانني 
ومفّكرين يف بريوت، هدفها خلق »أرشيف للمستقبل« لعرٍض عنوانه »واغون ليرب« 

)عربات حرّة(.  إحتفظت إيشيه بهذه املقابلة جانباً، إذ إّن زخمها هام جّداً:  تستبق 
و تحايك كلامت أمرياالي الثورة التي حدثت بعد وفاته بقليل، والتي تبعها القمع 

والحرب.  عند التصوير، كانت إيشيه مبتدئة يف مجال الفيديو، ومل تكن مطّلعة عىل 
أعامل أمرياالي.  الفيلم الذي نتج يجّسد محاولتها للتأقلم مع هذه الحالة من خالل 
إخرتاع إطار يربط فيام بينها و بني أمرياالي.  تجاوب املخرج مع هذه الرشوط وقد 

لعب مع محاِورته نوعاً ما دور التظاهر و اإلغواء؛  وبهذا خلق حالة خياليّة أمام 
الكامريا، ممثاّلً بالفطرة الحديث الذي كان يرتجله مع إيشيه.  نتيجة لذلك، نستطيع 
الشعور بحالة عدم اإلستقرار يف التبادل فيام بينهام، ما يرُتَجم إىل نوع من »الرقصة« 

بني من يطرح األسئلة ومن يجيب عليها، داخل إطار محادثة لعوبة تسلّط األضواء عىل 
فهم أمرياالي ملا يتعلّق بالحالة السياسيّة يف الرشق األوسط.  

إّن إعداد إشان رفيع للرشوط الدقيقة ولإلعدادات االبرصيّة يسمح لهم بإبتكار 
وإستكشاف مجموعة من التفاعالت مع جمهورهم.  يف »التحركيّة« تُعرض سلسلة 

من الصور الفوتوغرافيّة، باإلضافة إىل »جهاز«؛ مساحة عىل أرضيّة مكان العرض ُمَعّدة 
ل »جهاز« من قبل ممثِّلني وزائرين بناًء عىل تعليامت، عىل تسجيل  مؤقّتا لألداء.  يُفعَّ
أهداف لحركات إرتجاليّة، أو ألعاب.  يتّم دعوة الزائر إىل الدخول إىل -والخروج من - 
تخطيط بيايّن، رَْسم عىل األرض، مساحة لتصميم الرقص أو أّي مكان آخر يحّث الجسد 

عىل القيام بحركاٍت ومعاٍن.  بدورها، تقوم هذه الحركات »بإنتاج نوع محّدد من 
املعرفة حول الجسد وحول إختبار كينونة املرء داخل جسد«.  بكلامت رفيع، نستطيع 

إستكشاف بُنيتنا اإلجتامعيّة وأنفسنا من خالل الجسد: »إّن إهتاممي هو معرفة 
كيف تستطيع األجساد املتجاِوزة للقواعد الجنسيّة املُتعارف عليها أن تزعزع إستقرار 

املؤّسسات أو كيف تستطيع هذه األخرية ان تحّد تلك األجساد«.  خطوط، حدود 
ومسارات، كام الطبقات والعالمات اإلجتامعية، تحّدد إختبارنا الذايتّ والحيّس.  فعندما 

نتحرّك من خالل هذه الخطوط، الحدود واملسارات، هناك إمكانيّة لتعطيل املكان ، 
للتنّقل فيه أو للقبول به«.

يركّز محمود الصفدي يف »التحركيّة« عىل طقس محّدد جّداً خاص بالحياة اليوميّة 
يف إطار األماكن العامة، نقطة إرتكاز تَْنُقلنا إىل سياق سيايّس أوسع بكثري.  لقد حاور 

الفّنان غوايّص شاطئ الداليه يف الروشه وصّورهم صوراً فوتوغرافيّة وبالفيديو.  إّن 
الواجهة الصخريّة الجميلة للداليه هي حالياً مركز ملرشوع بناء مجّمع ساحيّل خاص. 

يسبّب هذا اإلجراء إحتجاجات قويّة ومعارضات من قبل سكان املدينة، خاصة بسبب 
كون داليه إحدى آخر األماكن العامة الطبيعيّة يف بريوت.  يبدو وكأّن البحر هو مكان 

عام، االّ أنّه لطاملا كان مكاناً للرصاعات الشديدة السياسيّة والتجاريّة، وهي تنحرص 
اآلن يف هذه البقعة الصغرية.  بالنسبة للصفدي، إّن اللقاء بالغّواصني وتصويرهم 

بالصور وبالفيديو يفرّس »مامرستهم« للبحر، وهي طريقة ميتافيزيائيّة و غري سياسيّة  
للتأكيد عىل املقاومة. يف »قبالة الساحل كان هناك«، إنّه يعالج أنواعاً متعّددة من 

الزّخم : اإلنتظار قبل الغوص، الغوص، واإلحتكاك باملياه، جميعها تخدم إيقاظ أساطري 
املوت، الوالدة والقيامة.  تلتقي هذه الصور بإمتداد مجاري املعلومات والحكايات 
املتعّددة األوجه التي يحملها هذا البحر نفسه، خاصة من خالل املوجات املتزايدة 

واملهلكة للهجرة وللنزوح.  

مريف اونسال هي كاتبة تتمحور أعاملها حول األدوار املختلفة املتعلّقة مبامرسة 
الفن: الفّنان، الُمَقيّم، الناقد الفنّي… إنّها تستعري من هذه املراكز املختلفة وتتحرّك 
بحريّة فيام بينها، يف محاولة منها إلستكشاف بعض اإلشكاليّات يف التاريخ  من خالل 
نصوص، صور ومجّسدات.  هذا السلوك، الذي ميكن إعتباره نشاط ملتزم، يؤدي إىل 

طرق مختلفة ل«نرش« وقائع.  مداخلة اونسال يف »التحركيّة« تتعلّق مبعاملة العاّمل 
يف ورش البناء يف تركيا. إّن هؤالء العاّمل يف معظم األحيان هم من النازحني؛ وكام هي 
الحال يف معظم البلدان املجاورة، إنّهم يفتقدون إىل أبسط حقوق اإلنسان واإلحرتام. 

تعالج اونسال هذه الحالة من خالل أداء - يف املوقع - والذي سيتّم التحضري له 
وتركيبه ضمن مساحة داخل مركز بريوت للفن.   

 
يأيت فنانّو »التحركيّة« من بيئات مختلفة ومامرساتهم مختلفة أيضاً.  الخط املشرتك 
يف مقارباتهم املتفاوتة هو القدرة عىل التنّقل بني الوسائط، مستعلمني لذلك الجسد 

كوسيلة ملشاركة أعاملهم ودمجها.   

ماري موراكسيول



ياسمني حاج - مياين )مواليد ١٩٧٦( ولَدت، تعيش وتعمل يف غواتيامال. شاركَت يف 

ورشة عمل دانييل شافري د.س. ٢، يف غواتيامال )١٩٩٥( ودرَست يف كليّة متحف الفنون 

الجميلة يف مدينة بوستون بني عامّي ١٩٩٦ و١٩٩٩. 

تتداول أعاملها الزمان واملكان ضمن أُطر مدنيّة وقرويّة، داخل وخارج صالة العرض. 

الرسم هو مبثابة العمود الفقرّي ألعاملها، املاديّة منها  السياسيّة أو الشعريّة.

تتضّمن أعاملها: »من ينظر إىل من« )٢٠٠٢(، »أين أقف« )٢٠٠٣(، »لعبة كرة القدم« 

)٢٠٠٣(، »متر هندي ـ البابا« )٢٠٠٤(، »رصاصة ـ خشب« )٢٠٠٤ ـ ٢٠١١(، »سخرية« 

)٢٠٠٤(، »حكاية برََشة« )٢٠٠٥(، »التأدية« )٢٠٠٦(، قرية منوذجيّة، قّصة صغرية، 

١٩٨٤« )٢٠٠٧ ـ ٢٠١٣(، »كلامت مرسوقة/ماناغوا الغري ماديّة« )٢٠١٠(، »كم مرّة 

علينا أن منوت يك نكون دامئا نحن« )٢٠١٤(، و »النسيان الذي ال يعرف أنّه منيّس« 

)تأليف مشرتك مع أليخاندرو فلوريس، ٢٠١٥(.

نرُِش عمل حاج-مياين يف »لغات معارصة من أمريكا الوسطى« للمؤلِّفة لويزا فوينتيس 

غواسا )٢٠١٣( وهو موجود يف املجموعة الفّنية ملتحف بالنتون، يف مدينة أوستني يف 

تكساس.  

  

ساندرا إيشيه درست التاريخ وعلم السياسة يف جامعة باريس األوىل بانتيون 

السوربون وفنون األداء يف استوديوهات فنون وتدريب األداء )P.A.R.T.S.(، بروكسل 

بإدارة آن ترييزا دو كريسامكر. انضّمت يف أيلول عام ٢٠٠٦ إىل فرقة ماغي ماران 

للرقص/مركز  ريليو الباب الوطني للتصميم الحريكّ وشاركت يف عروض الفرقة عىل 

نطاق عاملي. تتابع أبحاثها الفنيّة منذ العام ٢٠١٠ يف منطق تطبيع الواقع االجتامعي 

املركّب وتلفيق وكتابة التاريخ من خالل عروض أدائيّة، نصوص، مقابالت، منشورات، 

ورش عمل، مشاريع تعاون. تدرّس يف جامعة الرقص والسريك، ستوكهومل، ويف األكادمييّة 

اللبنانيّة للفنون الجميلة يف جامعة البلمند )ALBA(، بريوت. تدير »مانشن«، وهو 

فضاء ثقايّف أّسسته مع الفّنان واملعامري غسان معارصي يف بريوت وهي كذلك عضو 

مؤّسس لروديو، املجلّة الفرانكوفونيّة العرب تخّصصية للبحث األكادميّي والفنّي. 

إشان رفيع مواليد الهور، باكيستان، مرتكزون حاليّاً يف مقاطعتّي »هودنوسوين« 

و«ميسيسوغس« يف بالد اإلعتامد الجديد املعروفة أيضاً بطورونتو )كندا(. 

حائز عىل شهادة باكالوريوس يف الفنون الجميلة وأخرى يف الرتبية يف الفنون البرصيّة 

من جامعة يورك.  بني عامّي ٢٠١٣ و٢٠١٥ شاركوا يف برنامج أعامل داخليّة ل»اأشكال 

ألوان« يف بريوت.  يعملون بجسدهم، بالكامريات التناظرية، بالصور املتحرّكة، 

بالنصوص وباشخاص آخرين.  

تم عرض عمل رايف يف آرت ميرتوبول )طورونتو(، ن ج ب ك )برلني(، متحف الفن 

املعارص الكندي )طورونتو( ومدرسة »اندوس فاليه« للفن والهندسة الداخليّة 

)كارايش(. حازوا عىل منحة مارك س. بونهام  للدراسات الغريبة يف الفيلم والفيديو من 

مهرجان الفيلم والفيديو املنظّم من قبل »إنسايد أوت ل ج ب ت« )٢٠١١(  كام و 

بالجائزة االقليميّة للنسخة األوىل ملنح الفن«ب م و«،  من مجموعة »ب م و« املاليّة 

.)٢٠١٣(

محمود الصفدي )ولد يف العام ١٩٨٧( فنان متعّدد التخّصصات ومنتج أفالم يعيش 

ويعمل يف بريوت.  تخّرج يف العام ٢٠١٠ من جامعة يورك يف طورونتو حيث درس 

إنتاج األفالم، التاريخ والوسائط الرقمية.  شارك يف العام ٢٠١٤-٢٠١٥ يف برنامج أعامل 

داخليّة ل»أشكال ألوان« يف بريوت.

تتضّمن مشاريعه »انتقايّل« )٢٠٠٩(، »ضائع يف اإلتصاالت« )٢٠١٠(، »٦٠٠٠ سنة من 

املساهمة السلميّة للبرشيّة« )٢٠١٤(، »ال مكان للتحرّك« )جاري التنفيذ(.  ُعرضت 

أعامله يف طورونتو وبريوت.

مريف اونسال )ولدت عام ١٩٨٥( فنانة برصيّة تعمل و تعيش يف إسطنبول. حائزة عىل 

شهادة عليا  )MFA(  يف التصوير والوسائل ذات الّصلة من مدرسة بارسون الحديثة 

للتصميم  وعىل باكالوريوس يف الفنون واآلثار من جامعة برينستون. تستعمل يف 

أعاملها النصوص والصَور الفوتوغرافيّة، رمبا إىل أبعد من أشكالها التقليديّة. 

يف العام ٢٠١٤-٢٠١٥ شاركت اونسال  يف أعامل داخليّة ل»أشكال ألوان« يف بريوت. 

شاركت أيضا يف مرشوع ضمن إقامة للفنانني يف مؤسسة ديلفينا )اململكة املتحدة( ويف 

سة est.org=m، و هي مباَدرة فنيّة للنرش عرب  مركز بانف )كندا(.  إنها محرِّرة مؤسٍّ

شبكة اإلنرتنت.

ذاتّية ِسرَي 

مركز بريوت للفن

جرس الواطي، كورنيش النهر. مبنى ١٣، شارع ٩٧. منطقة ٦٦ العدلية. بريوت، لبنان، 

 + ٠١٨ ٣٩٧ ١ ).(٩٦١

info@beirutartcenter.org

الثالثاء إىل الجمعة، من الساعة ١٢ ظهراً إىل ٨ مساًء

وأيام السبت واألحد ، من الساعة: ١١ صباحاً إىل ٦ مساًء


