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محادثات ال منتهية

جون اأُكمفرا، املحادثة الالمنتهية )2012(، جتهيز ثالث �صا�صات، فيديو عايل الدقة، األوان، �صوت، املّدة 45 دقيقة

بدعم من: 

برنامج عرو�ض الأفالم بدعم من:



ي�رّس مركز بريوت للفن تقدمي معر�ش »حمادثات ال منتهية«، باكورة املعار�ش وامل�صاريع والندوات الثقافية والتعليمية وور�ش العمل 

�صمن برنامج ميتّد عامني عنوانه: »الزمن احلا�رس. ذواتنا«. يجمع معر�ش »حمادثات ال منتهية« اأفالًما واأعمال فيديو  للفنان الربيطاين 

جون اأُكمفرا والفّنانة اجلزائرية الفرن�صية زينب �ِصديرة والفنانة اجلنوب اأفريقية ِبني �صيوبي�ش. ي�صمل املعر�ش �صل�صلة من املحادثات 

واحلوارات. 

»حمادثات ال منتهية« م�رسوع حتية للمفكر ومنًظر النقد والدرا�صات الثقافية والباحث يف علم االجتماع الربيطاين الكاريبي الراحل 

�صتيوارت هول  )1٩٣2 – 2014(. و�صتوارت هول �صخ�صية حمورّية بالغة التاأثري. ولد يف جاميكا وانتقل اإىل بريطانيا للدرا�صة يف العام 

1٩51. اأ�صبح �صتيوارت هول يف العام 1٩٦٨ واحًدا من موؤ�ّص�صي املدر�صة الفكرّية التي تعرف اليوم بدرا�صات الثقافية الربيطانية يف 

�ًصا  برمنغهام اإىل جانب كل من ريت�صارد هوغارت وراميوند ويليامز. كانت له م�صاهمة نافذة يف حركة الي�صار اجلديد كما كان ع�صًوا موؤ�صِّ

ملجلة »نيو لفت ريفيو« وواحًدا من ال�صخ�صيات الفكرية العامة الرئي�صية. 

تنطوي االأعمال التي يقدمها املعر�ش على مفهوم �صتيوارت هول حيال الهوّية بو�صفها »حمادثة ال منتهية«، عبارة ا�صتعارها الفّنان جون 

اأُكمفرا عنواًنا لعمله الفنّي. احلركة الالمنقطعة لل�صورة الفيلمّية وتبعرث ال�صوت يف الف�صاء ميّثالن اإحدى املنطالقات الرئي�صية لفكر 

ر هول الهوّية على اأنها حمادثة ال تنتهي قط، وترتهن  �صتيوارت هول: الال�صتقرار ال�رسوري وتعدد الدالالت ملا ي�صّمى الهوًية. ت�صَوّ

بالتقّلبات االإب�صتيمية والتغرّيات  ال�رسدية للحدث التاريخي والذاكرة والذات. يلقي هذا الت�صّور ال�صوء على النقا�صات الراهنة حول 

العن�رسية والتمييز والتجارب املختلفة يف اأطر التعاي�ش واحلوار. 

املعر�ش ي�صّم �صتة عرو�ش فيديو خمتلفة. »املحادثة الالمنتهية« )2012( جتهيز فيديو ثالثي القنوات جلون اأُكمفرا. ي�صتنطق هذا العمل 

مذّكرات �صتيوارت هول واأر�صيفه ال�صخ�صي نازًعا اإياه من �صياقه ثم معيًدا متو�صعه يف زمن متخّيل فتربز الذاكرة بطبيعتها املقلقة املثرية 

للت�صاوؤل. �صتوارت هول وليد اأوروبا والكاريبي يف اآن. اهتماماته تدور حول فكر كل من مارك�ش وغرام�صي وهمومه نابعة من م�صاءلة 

مفاهيم العرق واجلندر والثقافة واالقت�صاد ال�صيا�صي والهوّية. ي�صف اأُكمفرا عمله كممار�صة يف »�صعرّية الطيف« اأي اإعادة للنظر يف ماهّية 

ِّ وا�صتجواب للتحوالت التخّيلّية االأ�صا�صّية التي تنتجها هذه الهواج�ش.  من هنا، يتنّقل العمل بني 
االأطياف التي يهج�ش بها الكائن احلي

�صوت �صتيوارت هول، اأفكاره، ذكرياته، ابتكاراته، تب�رّساته، ويغمر �صريته الذاتية باالأحداث التاريخّية.   

يتخذ جتهيز زينب �صديرة بعنوان »اللغة االأم« )2002( �صكل فيديو ثالثي العر�ش موؤّلف من �صا�صات عر�ش تدور عليها ثالث حوارات 

تبدو وكاأنها “اآنّية”. هذه احلوارات تتبادلها �ِصديرة مع اأمها )اأمي واأنا، فرن�صا( ومع ابنتها )ابنتي واأنا، اإجنلرتا( ويدور ثالثها بني 

والدة �ِصديرة وابنتها )اجلّدة واحلفيدة، اجلزائر(. احلوارات متعددة اللغات ترتدد بني العربية والفرن�صية واالإجنليزية، ت�صتخدم كل 

امراأة من الثالث لغتها االأم.  يف هذا التجهيز، ت�صتغّل �ِصديرة ال�صوت ال�صتثارة م�صاحة من االزدواجّية يتقابل فيها املنطوق وامل�صموع 

واملفهوم. تتحّرى املحادثة والرتجمة كعملّيتني من �صمن تكوين مفهوم الهوية الثقافية عرب متابعة التوا�صل بني ثالثة اأجيال من الن�صاء 

داخل العائلة الواحدة.  ي�صتعيد هذا العمل التقليد احلكائي ال�صفوي املتوارث عرب ال�صاللة االأمومية كو�صيلة للحفاظ على الهوّية الثقافّية 

وتناقلها عرب االأجيال. اإال اأن ان�صياب هذا الت�صل�صل يعرت�صه االختالف اللغوّي فتحدث القطيعة ال�رسدّية بني احلفيدة واجلدة اللتني ال 

لغة م�صرتكة بينهما، فتعجز الواحدة منهما عجًزا تاًما عن فهم كالم االأخرى. هذا العجز الكالمي يعّو�صه تبادل االبت�صامات والنظرات 

وحلظات ال�صمت فيوحي ب�رسدّية مغايرة. يك�صف عمل »اللغة االأم« مقدرة الزلق بني الفهم و�صوء الفهم، بني التمييز الداليل وعدمه، يف 

ا�صتدراك الهوّية كمفهوم ثابت والتفاو�ش معها على اعتبارها �صريورة مرّكبة متحّررة من اجلمود.

بني �صيوبي�ش فنانة ت�صكيلّية وت�صتغل باالأفالم. يتكّون عملها يف اإطار معر�ش »حمادثات ال منتهية« من اأربعة اأفالم هي على التوايل »يومي 

اجلميل« )1٩٩٧(، »ر�صول اأبي�ش غام�ش« )2010(، »قربان« )2011(، »ال�صيِّد يغرق« )2012(. ُتعنى �صيوبي�ش يف اأفالمها برتكيب 

م�صاهد من ُلقيات من ت�صجيالت فيديو واأفالم منزلية و�صوت وحوا�ٍش ن�صّية. ت�صتح�رس �صخ�صّيات ذات �صلة تاريخّية باأحداث وقعت يف 

ظّل نظام الف�صل العن�رسي، بع�صها كان له �صدًى بالغ يف ال�صيا�صة والبع�ش االآخر مغّيب وغري حمكّي.



 »يومي اجلميل« فيلم تل�صق فيه �صيوبي�ش مقتطفات من اأفالم منزلّية �صامتة م�صّورة بكامريا ٨ ملم التقتطها والدة الفّنانة يف اخلم�صينات 

ا )على طريقة احلوا�صي( تروي من خاللها  ا ب�رسيًّ وال�صتينات من القرن املا�صي يف جنوب اأفريقيا، اأ�صافت اإليها مقاطع مو�صيقّية ون�صًّ

ق�ّصة االنتقال والهجرة. 

تتو�ّصع �صيوبي�ش يف اأ�صلوب ا�صتخدامها لل�صورة املرئية لت�صمل االأفالم املنزلّية والوثائقّيات التاريخّية يف فيلمي »ر�صول اأبي�ش غام�ش« 

و »ال�صيِّد يغرق« مازجة مقاطع من اأفالم خا�صة واأخرى عاّمة البتكار مفارقة �رسدّية جتمع اخليايل والواقعي مًعا. يعالج الفيلمان 

حماولتي اغتيال هندريك فرن�ش فريفورد، رئي�ش وزراء جنوب اأفريقيا االأ�صبق ومهند�ش نظام الف�صل العن�رسي. حماولة االغتيال االأوىل 

قام بها دافيد بر�صفورد برات وجنا منها فريفورد رغم اإ�صابته بطلقني ناريني يف وجهه، واملحاولة الثانية التي اأردته على يد دمييرتيو�ش 

ت�صافندا�ش. 

يروي فيلم »قربان« ق�صة الراهبة االإيرلندّية االأخت اأيدان التي قتلتها احل�صود الغا�صبة يف �رسق كايب اأثناء »حملة التحّدي« التي 

نّظمت الع�صيان املديّن يف عام 1٩52 يف جنوب اأفريقيا. االأخت اأيدان املعروفة واملحبوبة لدى الكثريين ممن �صاركوا يف الع�صيان وجدت 

يف  املكان اخلطاأ يف اللحظة اخلطاأ. يف �صياق الفيلم، تروي الراهبة املقتولة اجلرمية من خلف القرب. ت�صع اأفالم بني �صيوبي�ش الكالم على 

ل�صان �صخ�صيات غري متوّقعة تنتمي تاريخيًّا اإىل حقبة نظام الف�صل العن�رسي متحّدية بها الثنائية التي حتكم هذا النظام من خالل نب�ش 

اال�صتحالة الكالمية اأو ت�صوير احلوارات مل جتِر قط. 

يعنّي معر�ش »حمادثات ال منتهية« نقطة انطالق م�رسوع ماري موراك�صيول يف مركز بريوت للفن. يركز املعر�ش على مبداأ اأن التفاعل 

احل�صّي مع العمل الفني منتج للغة وحمّركها �صواء عن طريق املحادثة اأو املحاورة اأو اال�صتجواب.

 تتخّلل املعر�ش حوارات ونقا�صات تر�صم �صياًقا حملًيا ملقاربة �صتيوارت هول يف منطقة ال�رسق االأو�صط و�صمال اأفريقيا. جتمع اأوىل هذه 

احلوارات اأُكمفرا و�صديرة و�صيوبي�ش ملناق�صة اأعمالهم. وبذلك يفتح مركز بريوت للفّن ف�صاء الطابق االأول للربامج الثقافية والتعليمية على 

اأن ي�صمح هذا الف�صاء مببادالت حوارّية بني فنانني وباحثني وطالب وزائرين. كذلك، يطلق مركز بريوت للفّن برناجمني لعرو�ش االأفالم 

اأثناء فرتة املعر�ش. ي�صرتك يف تنظيم الربنامج االأّول مراد منتظمي، املقّيم امل�صاعد يف جمال االأبحاث ملنطقة ال�رسق االأو�صط يف متحف تايت 

مودرن واملقّيم امل�صارك يف م�رسوع »التاريخ الغري املحذوف. اإيران 1٩٦0 - 2014«، واأندريا لي�صوين، مقّيم االأفالم يف تايت مودرن. وينّظم 

املقّيم وخبري ال�صينما االأفريقية، كيث �صريي، برناجًما ثانًيا لعرو�ش االأفالم �صُيعَلن عنه الحًقا. 

اإ�صارة اإىل اأن مركز بريوت للفن �صيفتح اأبوابه اأيام االأحد ابتداًء من 1 اآذار 2015 و�صيقفل عو�ًصا عن ذلك اأيام االثنني.

اأوقات العر�ش: 12 ظهًرا اإىل ٨ م�صاًء من الثالثاء اإىل اجلمعة ومن 11 قبل الظهر اإىل ٦ م�صاًء اأيام ال�صبت واالأحد. 



جون اأُكمفرا ولد يف غانا يف العام 1٩5٧، يعمل حالًيا يف لندن. فّنان وحما�رس وكاتب و�صانع اأفالم معروف لعمله �صمن م�رسوع ور�صة 

عمل Black  Audio Film Collective الو�صائطي يف لندن، وكان من موؤ�ص�صيه اإىل جانب كل من لينا غوبول، اأفريل جون�صون، ري�ش 

ا  اأوغي�صت، تريفور ماتي�صون، دايفيد لو�صون، اإدوارد جورج. عمل اأُكمفرا كفّنان م�صتّقل منذ  اأن كّفت املجموعة عن ن�صاطها، خ�صو�صً

يف �رسكتي االإنتاج ال�صينمائي والتلفزيوين �صموكينغ دوغز لالإنتاج ال�صينمائي )لندن( وكرياي�صن ِربيل لالأفالم )اأكرا(. اإىل جانب 

جناحه املهنّي يف جمايل ال�صينما والتلفزيون، عر�صت اأعمال اأُكمفرا يف  متاحف وغالريات، كما يف معر�ش دوكيومنتا 11، كا�صل؛ دو 

م يف  بايل، اأم�صرتدام؛ مركز بومبيدو، باري�ش؛ �رسبنتاين غالري ووايت ت�صابل اآرت غالري، لندن؛ متحف الفن احلديث، نيويورك. ُنظِّ

 Black  Audio Film  العام 200٧ معر�ٌش ا�صتعادٌي �صخم الأعمال اأُكمفرا املعرو�صة يف الغالريات والتي اأُنتجت بالتعاون مع جمموعة

Collective يف موؤ�ص�صة الفّن والتكنولوجيا االإبداعّية )فاكت(، ليفربول، واأرنولفيني، بري�صتول.  �صاركت اأفالمه يف مهرجانات �صينمائية 

عاملّية منها كان وتورونتو و�صندان�ش وغريها. يف العام 200٨، ُعنّي اأُكمفرا �صابًطا يف رتبة االأمرباطورّية الربيطانّية. ويف اآذار من العام 

2012، ُمنح جائزة االأمرية مارغريت من املوؤ�ص�صة الثقافية االأوروبّية.     

زينب �ِسديرة ولدت يف باري�ش يف العام 1٩٦٣ لعائلة من املهاجرين اجلزائريني. تلّقنت �ِصديرة ك�صائر اأبناء اجليل الثاين من املهاجرين 

املناهج الدرا�صّية االأوروبية والرتبية االإ�صالمية ال�صمال اأفريقّية، فاألفت نف�صهامنذ الطفولة يف حماولة التوفيق بني االثنني. ترّكز ممار�صات 

�ِصديرة الفنّية على التجارب الطفولّية والدرا�صة والعالقات العائلّية املرّكبة العابرة ثالثة بلدان، اجلزائر وفرن�صا وبريطانيا.تتحّدى �ِصديرة 

من خالل اإعادة قراءتها ملوؤثرات ن�صاأتها الثقافّية املتعددة، تنميط الهوّية وما يرافقه من توقعات ثقافّية وجمالّية.

 يف العام 2001، اأنتجت �ِصديرة اأّول عمل جتهيز يّت�صم بطابع ال�صرية الذاتّية بعنوان »اأربعة اأجيال« اإىل جانب عر�ش فيديو بعنوان »ال 

تفعل بها ما فعلته بي« يف اأّول جناح اأفريقي يف بينايل البندقية التا�صع واالأربعني. اأقامت جمموعة من املعار�ش املنفردة يف فوتوغرافرز 

غالري )لندن، 200٦(، متحف بوري )فنلندا، 200٩(، بيلدموزيت )ال�صويد، 2010(، كون�صتهال نيكوالي )كوبنهاغن، 2010(، باليه 

دو طوكيو )باري�ش،2010(، متحف الفن املعا�رس يف مار�صيليا )2010(، موؤ�ص�صة بريفيك�ش للفن املعا�رس )تورونتو، 2010( ، غالري 

ت�صارلز هـ. �صكوت )فانكوفر، 201٣( ومتحف بالفر للفّن )هيو�صنت، 201٣(. كما �صاركت اأعمالها يف معار�ش جماعّية يف التايت بريطانيا 

)لندن، 201٣/2002(، متحف اجلزائر للّفن احلديث )200٧(، متحف بروكلني )نيويورك، 200٧(، املتحف )قطر، 2010(، مو�صيم 

)مار�صيليا،201٣(، متحف غوانغجو للفّن )كوريا اجلنوبّية(، متحف اإم اإم كا للفّن احلديث )اأملانيا،2014(. تر�ّصحت �ِصديرة جلائزة 

مار�صيل دو�صامب للعام 2015.  

ِبني �سبيوبي�ض ولدت يف العام 1٩5٣ يف فرايبورغ يف جنوب اأفريقيا وتعي�ش حالًيا يف كيب تاون. در�صت الفّن يف جامعة رود اآيلند يف 

غراهام�صتاون وحازت على املاج�صتري يف العام 1٩٧٦، تابعت اإثره درا�صاتها العليا يف بورت�صموث بوليتكنيك يف اململكة املّتحدة. دّر�صت 

الفنون اجلميلة يف تيكنيكون، ناتال، يف دوربان من العام 1٩٨0 اإىل العام 1٩٨٣. ويف العام 1٩٨4 ت�صّلمت من�صب حما�رسة يف جامعة 

ويتواتر�رساند يف جوهان�صربغ. هي حالًيا بروف�صورة �رسفّية يف كلّية ميكيالي�ش للفنون اجلميلة يف جامعة كيب تاون. 

ُعر�صت اأعمال �صبيوبي�ش حملًيا يف جنوب اأفريقيا وعامليًّا. ا�صتمر معر�صها اال�صتعادي بعنوان »مراًرا وتكراًرا« )Time and Again( على 

امتداد العامني 2014 و2015 يف غالري اإيزيكو الوطني يف جنوب اأفريقي، و�صينتقل اإىل متحف ويت�ش للفّن، جوهان�صربغ يف العام 2015. 

من معار�ش ِبني �صيوبي�ش الفردّية: »ر�صول اأبي�ش غام�ش« يف متحف براندت�ش )اأودن�ش، الدمنارك، 2014(، »االأحمر: اأيكونوغرافيا اللون 

يف اأعمال ِبني �صيوبي�ش« يف غالري KZNSA )دوربان، 200٩(، »ثالث مقاالت عن العار« يف متحف فرويد )لندن، 2005(. ُمنحت �صيوبي�ش 

عدًدا من اجلوائز  منها منحة الربيتي�ش كاون�صيل وجائزة اأتولييه الإقامة فنّية يف �صيتيه اأنرتنا�صيونال ديزار يف باري�ش ومنحة األك�صندر 

اأونا�صي�ش لالأبحاث يف اليونان، و�صاركت يف اإقامات فنّية يف دلفينا وغاز وورك�ش يف لندن، �صيفيتيللي رانيريي يف اأومربيا، متحف تروبن يف 

اأم�صرتدام، اأكادميّية الفنون اجلميلة يف اأثينا وِدلفي.  

  

سير ذاتّية



ِزينب �ِصديرة، اللُّغة االأم )2002(، جتهيز ٣ �صا�صات عر�ش مع �صّماعات ، 5 دقائق لكل منها، باإذن من الفّنانة وكامل مّنور، باري�ش

جون اأُكمفرا، املحادثة الالمنتهية )2012(، جتهيز ثالث �صا�صات، فيديو عايل الدقة، األوان، �صوت، املّدة 45 دقيقة



ِبني �صيوبي�ش، ال�صيُِّد يغرق )2012(، لقطة من فيديو رقمي  ذو قناة  اأحادية، �صوت، ٩ دقائق



محادثات المنتهية
برنامج الطاوالت المستديرة 

٢٥ �سباط ٢٠١٥ ال�ساعة ٨ م�ساًء

حوار مع جون اأُكمفرا وزينب �ِصديرة وِبني �صيوبي�ش تديره غالية �صعداوي وماري موراك�صيول. 

٤ اآذار ٢٠١٥ ال�ساعة ٨ م�ساًء

حياة مغلوطة ل ُتعا�ض حًقا

العمارة هي التاريخ جمّمًدا. اإنها جمتمع جمّمد يف احلجر. يبحث طوين �صكر ويارا فغايل ومي�صال جنار يف العالقات االجتماعية التي يخّطها 

التوّزع الفراغي لل�صقق البريوتية النموذجّية والنمطّية. 

١١ اآذار ٢٠١٥ ال�ساعة ٨ م�ساًء

لنتكّلم عّنا: الهوّية واجلمعّية

حوار مع كري�صنت �صايد وطالبها املهتمني باالأنرثوبولوجيا يف اجلامعة االأمريكية يف بريوت ينطلق من البحث يف ال�صلة بني اأفكار �صتيوارت 

هول عن الهوّية وجتارب النا�ش هنا. 

١٨ اآذار  ٢٠١٥ ال�ساعة  ٣ بعد الظهر – ٨ م�ساًء(

يف خطى �ستيوارت هول: حوارات نقدّية حول الفّن والثقافة

مقّيمة الربنامج: ليال فتوين 

هذه  الطاولة امل�صتديرة هي حتّية خا�صة للمنّظر الثقايف والباحث االجتماعي الربوف�صور �صتيوارت هول. متّثل م�صرية �صتيوارت هول الفكرّية 

اإىل م�صاهمته يف تاأ�صي�ش مركز برمنغهام للدرا�صات الثقافية املعا�رسة وجمّلة نيو لفت ريفيو، القّوة املحّركة حلقل من االإنتاج الفّني والثقايف 

والفكري يف بريطانيا والعامل. 

جتمع هذه املحادثات فّنانني ومقّيمني وناقدين فّنيني واأكادمييني من املنطقة والعامل لتبادل االأفكار يف �صياق مفاهيم ناق�صها �صتيوارت هول يف 

كتاباته عن الفّن والهوّية والثقافة، والتو�صع يف طرح هذه املفاهيم. ترّكز موا�صيع النقا�ش على العالقة بني اجلمالّيات وال�صيا�صة )املناه�صة 

للعن�رسية، املناه�صة لال�صتعمار، الهوّياتية( يف املمار�صات الفنية لدى الربيطانيني ال�صود ويف املمار�صات العابرة للقومّية على ال�صواء. كما 

تثري م�صاألة االت�صال املتاأخر للدرا�صات الثقافّية باإ�صكاليات اجلندر واجلن�صانّية، والمركزّية الدرا�صات الثقافّية: االأبحاث النظرّية والفل�صفّية 

خارج حدود اأوروبا.  

»يف خطى �صتيوارت هول« حماولة لرتجمة ثقافّية باأبعاد فكرّية و�صيا�صية وجمالية، تن�صئ تقاطعات بني الدرا�صات الثقافّية الربيطانّية وجمال 

الدرا�صات الثقافّية العربّية النا�صئ كما ت�صيء على االختالفات واملفرتقات. تتطّرق هذه املحاولة اإىل النقا�ش امللّح حول مو�صع الهوّية ودورها 

يف ال�صيا�صة الثقافية لكل من ال�صود والعرب.

امل�ساركون:�صونيا بوي�ش، فنانة وبروف�صورة يف »بالك اآرت« يف جامعة الفنون، لندن؛ دايفيد موريل، بروف�صور يف االإعالم واالت�صاالت يف جامعة 

غولد�صميث، لندن؛ رو�صيني كمبادو، فنانة وحما�رسة يف االإعالم الرقمّي يف جامعة �رسق لندن، لندن؛  كيث بايرب، فنان وبروف�صور م�صاعد 

يف جامعة ميدل�صيك�ش، لندن؛ طارق �صربي، حما�رس يف النظرّيات االإعالمية يف جامعة و�صتمن�صرت، لندن؛ هلجا طويل ال�صوري، بروف�صورة 

م�صاعدة يف االإعالم والثقافة واالت�صاالت يف جامعة نيويورك؛ ليال فتوين، مدر�صة م�صاعدة اأوىل يف SOAS، لندن؛ دينا مطر،حما�رسة اأوىل 

 .SOAS االإعالم واالت�صاالت ال�صيا�صية العربية يف

ي�صتمر برنامج الطاوالت امل�صتديرة يف �صهر ني�صان.



برنامج عروض األفالم
عرو�ش اأفالم ونقا�صات عن حرفّية واإرث »املوجة اجلديدة« يف ال�صينما االإيرانية والفن االإيراين، ينظمها مراد منتظمي، املقّيم امل�صاعد يف جمال 

االأبحاث ملنطقة ال�رسق االأو�صط يف متحف تايت مودرن واملقّيم امل�صارك يف م�رسوع »التاريخ الغري املحذوف. اإيران 1٩٦0 - 2014«، واأندريا 

لي�صوين، مقّيم االأفالم يف تايت مودرن يف اإطار التعاون مع التايت مودرن وانطالًقا من التعريف باأ�صوات وممار�صات �صينمائية بديلة بداأت يف 

ال�صبعينات وال تزال م�صتمرة اإىل االآن. اإعادة اكت�صاف هذه املرحلة وال �صيما متج�ّصدة يف اأعمال پرويز كيمياوى التي جتمع اال�صرتاتيجيات 

االإثنوغرافية وال�رسدية التاأملية اأو »درا�صة االأحالم«، تلقي ال�صوء على عدد اآخر من �صانعي االأفالم الوثائقية االإيرانيني والعامليني. تتحول 

ا.  يعر�ش هذا الربنامج اال�صتعادي الق�صري  هذه االأعمال من الت�صجيل البحت للحقيقة اإىل ت�صجيل »روايات« عن احلقيقة ما يجعلها اأكرث غمو�صً

الأعمال كيمياوى اأفالًما يف مركز بريوت للفن متهيًدا الإطالق برنامج من عرو�ش االأفالم يف تايت مودرن يف حزيران املقبل. 

  

تالل قيطريه

 )Tappehâ-ye Qeytarrie(
١97٠، ١٥ دقيقة

تعليق �صاخر على موقع قيطريه االأثري يرّكز على القيمة الفنية/التجارية لّلقى املنّقب عنها من خالل ا�صتعرا�صها

 كـ  »فتي�ش«. حماكاة  مده�صة لفيلم »االأ�صنام اأي�ًصا متوت« لكري�ش ماركر واآالن رينيه.

 

يا حامي الغزلن

)Yâ Zâmene Âhu(
٢٠ دقيقة

 حماولة اإثنوغرافية ق�رسّية لتوثيق طقو�ش الندب يف مقام االإمام الر�صا، االإمام الثامن لدى ال�صيعة، يف مدينة م�صهد االإيرانّية.  النحيب 

الوِرع وتوا�صع الزائرين املوؤمنني تقابلهما الزخرفة الباذخة والف�صيف�صاء املذّهبة التي تزين املقام. وكاأن الطق�ش ال ينتهي. النهار ي�صتحيل 

لياًلً والليل نهاًرا.

»ب« مثل بليكان 

)P mesle Pelican(
١97٢، ٢6 دقيقة

روؤية �صعرّية حول اأنقا�ش املاكن الذي عا�ش فيه نا�صٌك عجوز  مدة40 عاًما، وقد بات اأ�صحوكة اأطفال احلي. فيما ي�رسح االأبجدية لهوؤالء 

االأطفال ي�صل اإىل احلرف »ب« فيجد نف�صه يف مواجهة خملوق اأبي�ش جمهول.

املغول

)Moqolhâ(
١97٣، ٨٥ دقيقة

عمل  هجائي غري تقليدي يتناول تو�صع ال�صينما والتلفزيون يف ح�صورهما يف قرى اإيران الفقرية. يعيد العمل متثيل الغزو املغويل من القرن 

1٣ يف ال�صبعينات من القرن الع�رسين. خمرج الفيلم، الذي يوؤدي دوره كيمياوى نف�صه، ي�صارع من اأجل �صيناريو فيلمه ومهمته الو�صيكة 

لالإ�رساف على اإن�صاء حمطة تلفزيونية يف مقاطعة زاهدان البعيدة. 

احلديقة احلجربة

)Baqe Sangi(
١976، ٢6 دقيقة 

 يزور كيمياوى يف هذا الفيلم حديقة دروي�ش خان اإ�صفاندريابور، املزارع االأ�صّم واالأبكم الذي يتحّول منزله اإىل مزار ديني، بعدما بداأ يعّلق 

احلجارة من اأغ�صان االأ�صجار. يتحرى كيمياوى يف جميع اأفالمه الت�صّكل املجتمعي مت�صمًنا ا�صتعارات رمزّية تعرّب عن بناء االأّمة خالل حقبة 

من التحوالت اجل�صام. 

اأوكي م�سرت

١٫979، 7٢ دقيقة 

 يف قرية نائية بالقرب من بر�صبولي�ش، يظهر يف ال�صبعينات يف ظروف غام�صة، وليام نوك�ش دار�صي، اأول م�صتثمر بريطاين يف النفط يف اإيران 

اإبان بدايات القرن الع�رسين.  لكي ي�صتغل خريات هذه االأر�ش ومواردها الطبيعية، يعنّي دار�صي �صندريال لغواية القروّيني االأمّيني واإقناعهم 

 بالثورة التي تنطلق �رسارتها بالفعل يف 
ً
بقبول خطط دار�صي. فيلم �صاخر مده�ش يتحدث عن عالقة ال�صعب االإيراين بال�صلطة ويكاد يكون تنباأ

اإيران بعد ب�صعة اأ�صهر فقط من اإجناز الفيلم. 

   



سيرة ذاتّية

پرويز كيمياوی )١9٣9 - (

 هو �صخ�صية رائدة يف جمال ال�صينما البديلة اأو املوجة اجلديدة التي ت�صكلت يف اإيران يف ال�صبعينات. من خالل تخطيه قيود ال�صينما اجلماهريية  

وال�صينما التجريبية وال�صينما ال�صخ�صية، ير�صي كيمياوى عمليات االنفتاح على العاملية للجيل املقبل، ما حقق الزيد من االنق�صاع لهذا اجليل 

يف اأوروبا. تلقى درو�ًصا يف موؤ�ص�صة الدرا�صات ال�صينمائية العليا يف باري�ش  Idhec ومهمة يف التلفزيون الفرن�صي، عاد اإىل اإيران حيث اأجنز 

اأهّم اأعماله. تتميز اأفالمه احلائزة على العديد من اجلوائز يف اأوروبا من خالل  اأ�صلوبه احلامل بالعّدي امل�صتمر على قوانني الفيلم الوثائقي 

والروائي. 

 ماهر يف الرتكيب، يعتمد كيمياوى على فن املونتاج لليخلق »اأنرثوبولوجيا االأحالم«. حتلل اأعماله التاريخ الثقايف االإيراين من دون مهاودة 

فتت�صادم ب�صكل دوري مع الرقابة وماآزق التاريخ ال�صيا�صي. من اأبرز اأعماله: 

 

مركز بريوت للفن

info@beirutartcenter.org :ج�رس الواطي، كورني�ش النهر . مبنى 1٣، �صارع ٩٧. منطقة ٦٦ العدلية. بريوت، لبنان، هاتف 01٨ ٣٩٧ 01 ٩٦1. الربيد االإلكرتوين

يفتح املركز من الثالثاء اإىل اجلمعة، من ال�صاعة: 12 اإىل ٨  واأيام ال�صبت واالأحد ، من ال�صاعة: 11 اإىل ٦

الدخول جمايّن


