محادثات ال منتهية
جون ُ
أكمفراِ ،بني سيوبيس ،زينب ِسديرة
 23شباط  2 -أيار 2015
مساء
االفتتاح :االثنين  23شباط  2015الساعة  6إلى 9
ً
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بدعم من:

برنامج عرو�ض الأفالم بدعم من:

رس مركز بريوت للفن تقدمي معر�ض «حمادثات ال منتهية» ،باكورة املعار�ض وامل�شاريع والندوات الثقافية والتعليمية وور�ش العمل
ي� ّ
�ضمن برنامج ميت ّد عامني عنوانه« :الزمن احلا�رض .ذواتنا» .يجمع معر�ض «حمادثات ال منتهية» �أفال ًما و�أعمال فيديو للفنان الربيطاين
جون �أ ُكمفرا والفنّانة اجلزائرية الفرن�سية زينب �سِ ديرة والفنانة اجلنوب �أفريقية ِبني �سيوبي�س .ي�شمل املعر�ض �سل�سلة من املحادثات
واحلوارات.
«حمادثات ال منتهية» م�رشوع حتية للمفكر ً
ومنظر النقد والدرا�سات الثقافية والباحث يف علم االجتماع الربيطاين الكاريبي الراحل
�ستيوارت هول ( .)٢٠١٤ – ١٩٣٢و�ستوارت هول �شخ�صية حمور ّية بالغة الت�أثري .ولد يف جاميكا وانتقل �إىل بريطانيا للدرا�سة يف العام
� .١٩٥١أ�صبح �ستيوارت هول يف العام  ١٩٦٨واح ًدا من م� ّؤ�س�سي املدر�سة الفكر ّية التي تعرف اليوم بدرا�سات الثقافية الربيطانية يف
برمنغهام �إىل جانب كل من ريت�شارد هوغارت وراميوند ويليامز .كانت له م�ساهمة نافذة يف حركة الي�سار اجلديد كما كان ع�ض ًوا م� ِّؤ�س ً�سا
ملجلة «نيو لفت ريفيو» وواح ًدا من ال�شخ�صيات الفكرية العامة الرئي�سية.
تنطوي الأعمال التي يقدمها املعر�ض على مفهوم �ستيوارت هول حيال الهو ّية بو�صفها «حمادثة ال منتهية» ،عبارة ا�ستعارها الفنّان جون
الفني .احلركة الالمنقطعة لل�صورة الفيلم ّية وتبعرث ال�صوت يف الف�ضاء مي ّثالن �إحدى املنطالقات الرئي�سية لفكر
�أ ُكمفرا عنوانًا لعمله ّ
�ستيوارت هول :الال�ستقرار ال�رضوري وتعدد الدالالت ملا ي�س ّمى الهو ًية .ت�ص َّور هول الهو ّية على �أنها حمادثة ال تنتهي قط ،وترتهن
بالتق ّلبات الإب�ستيمية والتغيرّ ات ال�رسدية للحدث التاريخي والذاكرة والذات .يلقي هذا الت�ص ّور ال�ضوء على النقا�شات الراهنة حول
العن�رصية والتمييز والتجارب املختلفة يف �أطر التعاي�ش واحلوار.
املعر�ض ي�ض ّم �ستة عرو�ض فيديو خمتلفة« .املحادثة الالمنتهية» ( )٢٠١٢جتهيز فيديو ثالثي القنوات جلون �أ ُكمفرا .ي�ستنطق هذا العمل
مذ ّكرات �ستيوارت هول و�أر�شيفه ال�شخ�صي ناز ًعا �إياه من �سياقه ثم معي ًدا متو�ضعه يف زمن متخ ّيل فتربز الذاكرة بطبيعتها املقلقة املثرية
للت�سا�ؤل� .ستوارت هول وليد �أوروبا والكاريبي يف �آن .اهتماماته تدور حول فكر كل من مارك�س وغرام�شي وهمومه نابعة من م�ساءلة
مفاهيم العرق واجلندر والثقافة واالقت�صاد ال�سيا�سي والهو ّية .ي�صف �أ ُكمفرا عمله كممار�سة يف «�شعر ّية الطيف» �أي �إعادة للنظر يف ماه ّية
احلي وا�ستجواب للتحوالت التخ ّيل ّية الأ�سا�س ّية التي تنتجها هذه الهواج�س .من هنا ،يتنقّل العمل بني
الأطياف التي يهج�س بها الكائن ِّ
�صوت �ستيوارت هول� ،أفكاره ،ذكرياته ،ابتكاراته ،تب�صرّ اته ،ويغمر �سريته الذاتية بالأحداث التاريخ ّية.
يتخذ جتهيز زينب �سديرة بعنوان «اللغة الأم» (� )٢٠٠٢شكل فيديو ثالثي العر�ض م�ؤ ّلف من �شا�شات عر�ض تدور عليها ثالث حوارات
تبدو وك�أنها “�آن ّية” .هذه احلوارات تتبادلها �سِ ديرة مع �أمها (�أمي و�أنا ،فرن�سا) ومع ابنتها (ابنتي و�أنا� ،إجنلرتا) ويدور ثالثها بني
والدة �سِ ديرة وابنتها (اجل ّدة واحلفيدة ،اجلزائر) .احلوارات متعددة اللغات ترتدد بني العربية والفرن�سية والإجنليزية ،ت�ستخدم كل
امر�أة من الثالث لغتها الأم .يف هذا التجهيز ،ت�ستغ ّل �سِ ديرة ال�صوت ال�ستثارة م�ساحة من االزدواج ّية يتقابل فيها املنطوق وامل�سموع
واملفهوم .تتح ّرى املحادثة والرتجمة كعمل ّيتني من �ضمن تكوين مفهوم الهوية الثقافية عرب متابعة التوا�صل بني ثالثة �أجيال من الن�ساء
داخل العائلة الواحدة .ي�ستعيد هذا العمل التقليد احلكائي ال�شفوي املتوارث عرب ال�ساللة الأمومية كو�سيلة للحفاظ على الهو ّية الثقاف ّية
اللغوي فتحدث القطيعة ال�رسد ّية بني احلفيدة واجلدة اللتني ال
وتناقلها عرب الأجيال� .إال �أن ان�سياب هذا الت�سل�سل يعرت�ضه االختالف
ّ
لغة م�شرتكة بينهما ،فتعجز الواحدة منهما عجزًا تا ًما عن فهم كالم الأخرى .هذا العجز الكالمي يع ّو�ضه تبادل االبت�سامات والنظرات
وحلظات ال�صمت فيوحي ب�رسد ّية مغايرة .يك�شف عمل «اللغة الأم» مقدرة الزلق بني الفهم و�سوء الفهم ،بني التمييز الداليل وعدمه ،يف
ا�ستدراك الهو ّية كمفهوم ثابت والتفاو�ض معها على اعتبارها �صريورة مر ّكبة متح ّررة من اجلمود.
بني �سيوبي�س فنانة ت�شكيل ّية وت�شتغل بالأفالم .يتك ّون عملها يف �إطار معر�ض «حمادثات ال منتهية» من �أربعة �أفالم هي على التوايل «يومي
اجلميل» (« ،)١٩٩٧ر�سول �أبي�ض غام�ض» (« ،)٢٠١٠قربان» (« ،)٢٠١١ال�س ِّيد يغرق» ( .)٢٠١٢تُعنى �سيوبي�س يف �أفالمها برتكيب
وحوا�ش ن�ص ّية .ت�ستح�رض �شخ�ص ّيات ذات �صلة تاريخ ّية ب�أحداث وقعت يف
ٍ
م�شاهد من ُلقيات من ت�سجيالت فيديو و�أفالم منزلية و�صوت
حمكي.
�صدى بالغ يف ال�سيا�سة والبع�ض الآخر مغ ّيب وغري
ظ ّل نظام الف�صل العن�رصي ،بع�ضها كان له ً
ّ

«يومي اجلميل» فيلم تل�صق فيه �سيوبي�س مقتطفات من �أفالم منزل ّية �صامتة م�ص ّورة بكامريا  ٨ملم التقتطها والدة الفنّانة يف اخلم�سينات
ون�صا ب�رص ًّيا (على طريقة احلوا�شي) تروي من خاللها
وال�ستينات من القرن املا�ضي يف جنوب �أفريقيا� ،أ�ضافت �إليها مقاطع مو�سيق ّية ًّ
ق�صة االنتقال والهجرة.
ّ
تتو�سع �سيوبي�س يف �أ�سلوب ا�ستخدامها لل�صورة املرئية لت�شمل الأفالم املنزل ّية والوثائق ّيات التاريخ ّية يف فيلمي «ر�سول �أبي�ض غام�ض»
ّ
و «ال�س ِّيد يغرق» مازجة مقاطع من �أفالم خا�صة و�أخرى عا ّمة البتكار مفارقة �رسد ّية جتمع اخليايل والواقعي م ًعا .يعالج الفيلمان
حماولتي اغتيال هندريك فرن�ش فريفورد ،رئي�س وزراء جنوب �أفريقيا الأ�سبق ومهند�س نظام الف�صل العن�رصي .حماولة االغتيال الأوىل
قام بها دافيد بر�سفورد برات وجنا منها فريفورد رغم �إ�صابته بطلقني ناريني يف وجهه ،واملحاولة الثانية التي �أردته على يد دمييرتيو�س
ت�سافندا�س.
يروي فيلم «قربان» ق�صة الراهبة الإيرلند ّية الأخت �أيدان التي قتلتها احل�شود الغا�ضبة يف �رشق كايب �أثناء «حملة التح ّدي» التي
ّ
ين يف عام  ١٩٥٢يف جنوب �أفريقيا .الأخت �أيدان املعروفة واملحبوبة لدى الكثريين ممن �شاركوا يف الع�صيان وجدت
نظمت الع�صيان املد ّ
يف املكان اخلط�أ يف اللحظة اخلط�أ .يف �سياق الفيلم ،تروي الراهبة املقتولة اجلرمية من خلف القرب .ت�ضع �أفالم بني �سيوبي�س الكالم على
ل�سان �شخ�صيات غري متوقّعة تنتمي تاريخ ًّيا �إىل حقبة نظام الف�صل العن�رصي متح ّدية بها الثنائية التي حتكم هذا النظام من خالل نب�ش
اال�ستحالة الكالمية �أو ت�صوير احلوارات مل جت ِر قط.
يعينّ معر�ض «حمادثات ال منتهية» نقطة انطالق م�رشوع ماري موراك�سيول يف مركز بريوت للفن .يركز املعر�ض على مبد�أ �أن التفاعل
احل�سي مع العمل الفني منتج للغة وحم ّركها �سواء عن طريق املحادثة �أو املحاورة �أو اال�ستجواب.
ّ
تتخ ّلل املعر�ض حوارات ونقا�شات تر�سم �سيا ًقا حمل ًيا ملقاربة �ستيوارت هول يف منطقة ال�رشق الأو�سط و�شمال �أفريقيا .جتمع �أوىل هذه
للفن ف�ضاء الطابق الأول للربامج الثقافية والتعليمية على
احلوارات �أ ُكمفرا و�سديرة و�سيوبي�س ملناق�شة �أعمالهم .وبذلك يفتح مركز بريوت ّ
للفن برناجمني لعرو�ض الأفالم
�أن ي�سمح هذا الف�ضاء مببادالت حوار ّية بني فنانني وباحثني وطالب وزائرين .كذلك ،يطلق مركز بريوت ّ
�أثناء فرتة املعر�ض .ي�شرتك يف تنظيم الربنامج الأ ّول مراد منتظمي ،املق ّيم امل�ساعد يف جمال الأبحاث ملنطقة ال�رشق الأو�سط يف متحف تايت
مودرن واملق ّيم امل�شارك يف م�رشوع «التاريخ الغري املحذوف� .إيران  ،»2014 - 1960و�أندريا لي�سوين ،مق ّيم الأفالم يف تايت مودرنّ .
وينظم
برناجما ثان ًيا لعرو�ض الأفالم �س ُيع َلن عنه الح ًقا.
املق ّيم وخبري ال�سينما الأفريقية ،كيث �شريي،
ً
�إ�شارة �إىل �أن مركز بريوت للفن �سيفتح �أبوابه �أيام الأحد ابتدا ًء من � ١آذار  ٢٠١٥و�سيقفل ً
عو�ضا عن ذلك �أيام االثنني.
�أوقات العر�ض ١٢ :ظه ًرا �إىل  ٨م�سا ًء من الثالثاء �إىل اجلمعة ومن  ١١قبل الظهر �إىل  ٦م�سا ًء �أيام ال�سبت والأحد.

سير ذات ّية
جون �أ ُكمفرا ولد يف غانا يف العام  ،١٩٥٧يعمل حال ًيا يف لندن .فنّان وحما�رض وكاتب و�صانع �أفالم معروف لعمله �ضمن م�رشوع ور�شة
عمل  Black Audio Film Collectiveالو�سائطي يف لندن ،وكان من م�ؤ�س�سيه �إىل جانب كل من لينا غوبول� ،أفريل جون�سون ،ري�س
خ�صو�صا
�أوغي�ست ،تريفور ماتي�سون ،دايفيد لو�سون� ،إدوارد جورج .عمل �أ ُكمفرا كفنّان م�ستقّل منذ �أن كفّت املجموعة عن ن�شاطها،
ً
يف �رشكتي الإنتاج ال�سينمائي والتلفزيوين �سموكينغ دوغز للإنتاج ال�سينمائي (لندن) وكرياي�شن رِبيل للأفالم (�أكرا)� .إىل جانب
املهني يف جمايل ال�سينما والتلفزيون ،عر�ضت �أعمال �أ ُكمفرا يف متاحف وغالريات ،كما يف معر�ض دوكيومنتا  ،١١كا�سل؛ دو
جناحه ّ
بايل� ،أم�سرتدام؛ مركز بومبيدو ،باري�س؛ �رسبنتاين غالري ووايت ت�شابل �آرت غالري ،لندن؛ متحف الفن احلديث ،نيويورك .ن ُِّظم يف
ا�ستعادي �ضخم لأعمال �أ ُكمفرا املعرو�ضة يف الغالريات والتي �أُنتجت بالتعاون مع جمموعة Black Audio Film
معر�ض
العام ٢٠٠٧
ٌ
ٌ
الفن والتكنولوجيا الإبداع ّية (فاكت) ،ليفربول ،و�أرنولفيني ،بري�ستول� .شاركت �أفالمه يف مهرجانات �سينمائية
 Collectiveيف م�ؤ�س�سة ّ
ً
�ضابطا يف رتبة الأمرباطور ّية الربيطان ّية .ويف �آذار من العام
عامل ّية منها كان وتورونتو و�صندان�س وغريها .يف العام ُ ،٢٠٠٨عينّ �أ ُكمفرا
ُ ،٢٠١٢منح جائزة الأمرية مارغريت من امل�ؤ�س�سة الثقافية الأوروب ّية.
زينب ِ�سديرة ولدت يف باري�س يف العام  ١٩٦٣لعائلة من املهاجرين اجلزائريني .تلقّنت �سِ ديرة ك�سائر �أبناء اجليل الثاين من املهاجرين
املناهج الدرا�س ّية الأوروبية والرتبية الإ�سالمية ال�شمال �أفريق ّية ،ف�ألفت نف�سهامنذ الطفولة يف حماولة التوفيق بني االثنني .تر ّكز ممار�سات
�سِ ديرة الفن ّية على التجارب الطفول ّية والدرا�سة والعالقات العائل ّية املر ّكبة العابرة ثالثة بلدان ،اجلزائر وفرن�سا وبريطانيا.تتح ّدى �سِ ديرة
من خالل �إعادة قراءتها مل�ؤثرات ن�ش�أتها الثقاف ّية املتعددة ،تنميط الهو ّية وما يرافقه من توقعات ثقاف ّية وجمال ّية.
يف العام � ،٢٠٠١أنتجت �سِ ديرة �أ ّول عمل جتهيز يتّ�سم بطابع ال�سرية الذات ّية بعنوان «�أربعة �أجيال» �إىل جانب عر�ض فيديو بعنوان «ال
تفعل بها ما فعلته بي» يف �أ ّول جناح �أفريقي يف بينايل البندقية التا�سع والأربعني� .أقامت جمموعة من املعار�ض املنفردة يف فوتوغرافرز
غالري (لندن ،)٢٠٠٦ ،متحف بوري (فنلندا ،)٢٠٠٩ ،بيلدموزيت (ال�سويد ،)٢٠١٠ ،كون�ستهال نيكوالي (كوبنهاغن ،)٢٠١٠ ،باليه
دو طوكيو (باري�س ،)٢٠١٠،متحف الفن املعا�رص يف مار�سيليا ( ،)٢٠١٠م�ؤ�س�سة بريفيك�س للفن املعا�رص (تورونتو ، )٢٠١٠ ،غالري
للفن (هيو�سنت .)٢٠١٣ ،كما �شاركت �أعمالها يف معار�ض جماع ّية يف التايت بريطانيا
ت�شارلز هـ� .سكوت (فانكوفر )٢٠١٣ ،ومتحف بالفر ّ
(لندن ،)٢٠١٣/٢٠٠٢ ،متحف اجلزائر للفّن احلديث ( ،)٢٠٠٧متحف بروكلني (نيويورك ،)٢٠٠٧ ،املتحف (قطر ،)٢٠١٠ ،مو�سيم
للفن احلديث (�أملانيا .)2014،تر�شّ حت �سِ ديرة جلائزة
للفن (كوريا اجلنوب ّية) ،متحف �إم �إم كا ّ
(مار�سيليا ،)٢٠١٣،متحف غوانغجو ّ
مار�سيل دو�شامب للعام .٢٠١٥
الفن يف جامعة رود �آيلند يف
ِبني �سبيوبي�س ولدت يف العام  ١٩٥٣يف فرايبورغ يف جنوب �أفريقيا وتعي�ش حال ًيا يف كيب تاون .در�ست ّ
غراهام�ستاون وحازت على املاج�ستري يف العام  ،١٩٧٦تابعت �إثره درا�ساتها العليا يف بورت�سموث بوليتكنيك يف اململكة املتّحدة .د ّر�ست
الفنون اجلميلة يف تيكنيكون ،ناتال ،يف دوربان من العام � ١٩٨٠إىل العام  .١٩٨٣ويف العام  ١٩٨٤ت�س ّلمت من�صب حما�رضة يف جامعة
ويتواتر�رساند يف جوهان�سربغ .هي حال ًيا بروف�سورة �رشف ّية يف كل ّية ميكيالي�س للفنون اجلميلة يف جامعة كيب تاون.
ُعر�ضت �أعمال �سبيوبي�س حمل ًيا يف جنوب �أفريقيا وعامل ًّيا .ا�ستمر معر�ضها اال�ستعادي بعنوان «مرا ًرا وتكرا ًرا» ( )Time and Againعلى
للفن ،جوهان�سربغ يف العام .٢٠١٥
امتداد العامني  ٢٠١٤و ٢٠١٥يف غالري �إيزيكو الوطني يف جنوب �أفريقي ،و�سينتقل �إىل متحف ويت�س ّ
من معار�ض ِبني �سيوبي�س الفرد ّية« :ر�سول �أبي�ض غام�ض» يف متحف براندت�س (�أودن�س ،الدمنارك« ،)٢٠١٤ ،الأحمر� :أيكونوغرافيا اللون
يف �أعمال ِبني �سيوبي�س» يف غالري ( KZNSAدوربان« ،)٢٠٠٩ ،ثالث مقاالت عن العار» يف متحف فرويد (لندنُ .)٢٠٠٥ ،منحت �سيوبي�س
عد ًدا من اجلوائز منها منحة الربيتي�ش كاون�سيل وجائزة �أتولييه لإقامة فن ّية يف �سيتيه �أنرتنا�سيونال ديزار يف باري�س ومنحة �ألك�سندر
�أونا�سي�س للأبحاث يف اليونان ،و�شاركت يف �إقامات فن ّية يف دلفينا وغاز وورك�س يف لندن� ،سيفيتيللي رانيريي يف �أومربيا ،متحف تروبن يف
�أم�سرتدام� ،أكادمي ّية الفنون اجلميلة يف �أثينا ودِلفي.

جون �أ ُكمفرا ،املحادثة الالمنتهية ( ،)2012جتهيز ثالث �شا�شات ،فيديو عايل الدقة� ،ألوان� ،صوت ،امل ّدة  45دقيقة

زِينب �سِ ديرة ،ال ُّلغة الأم ( ،)2002جتهيز � 3شا�شات عر�ض مع �س ّماعات  5 ،دقائق لكل منها ،ب�إذن من الفنّانة وكامل منّور ،باري�س

ِبني �سيوبي�س ،ال�س ِّي ُد يغرق ( ،)2012لقطة من فيديو رقمي ذو قناة �أحادية� ،صوت 9 ,دقائق

محادثات المنتهية

برنامج الطاوالت المستديرة
� ٢٥شباط  ٢٠١٥ال�ساعة  ٨م�سا ًء
حوار مع جون �أ ُكمفرا وزينب �سِ ديرة و ِبني �سيوبي�س تديره غالية �سعداوي وماري موراك�سيول.
� ٤آذار  ٢٠١٥ال�ساعة  ٨م�سا ًء
حياة مغلوطة ال ُتعا�ش ح ًقا
العمارة هي التاريخ جم ّم ًدا� .إنها جمتمع جم ّمد يف احلجر .يبحث طوين �شكر ويارا فغايل ومي�شال جنار يف العالقات االجتماعية التي ّ
يخطها
التوزّع الفراغي لل�شقق البريوتية النموذج ّية والنمط ّية.

� ١١آذار  ٢٠١٥ال�ساعة  ٨م�سا ًء
لنتك ّلم ع ّنا :الهو ّية واجلمع ّية
حوار مع كري�سنت �شايد وطالبها املهتمني بالأنرثوبولوجيا يف اجلامعة الأمريكية يف بريوت ينطلق من البحث يف ال�صلة بني �أفكار �ستيوارت
هول عن الهو ّية وجتارب النا�س هنا.
� ١٨آذار  ٢٠١٥ال�ساعة  ٣بعد الظهر –  ٨م�ساءً)
يف خطى �ستيوارت هول :حوارات نقد ّية حول الفنّ والثقافة
مق ّيمة الربنامج :ليال فتوين
هذه الطاولة امل�ستديرة هي حت ّية خا�صة ّ
للمنظر الثقايف والباحث االجتماعي الربوف�سور �ستيوارت هول .مت ّثل م�سرية �ستيوارت هول الفكر ّية
�إىل م�ساهمته يف ت�أ�سي�س مركز برمنغهام للدرا�سات الثقافية املعا�رصة وجم ّلة نيو لفت ريفيو ،الق ّوة املح ّركة حلقل من الإنتاج الفنّي والثقايف
والفكري يف بريطانيا والعامل.
جتمع هذه املحادثات فنّانني ومق ّيمني وناقدين فنّيني و�أكادمييني من املنطقة والعامل لتبادل الأفكار يف �سياق مفاهيم ناق�شها �ستيوارت هول يف
الفن والهو ّية والثقافة ،والتو�سع يف طرح هذه املفاهيم .تر ّكز موا�ضيع النقا�ش على العالقة بني اجلمال ّيات وال�سيا�سة (املناه�ضة
كتاباته عن ّ
للعن�رصية ،املناه�ضة لال�ستعمار ،الهو ّياتية) يف املمار�سات الفنية لدى الربيطانيني ال�سود ويف املمار�سات العابرة للقوم ّية على ال�سواء .كما
تثري م�س�ألة االت�صال املت�أخر للدرا�سات الثقاف ّية ب�إ�شكاليات اجلندر واجلن�سان ّية ،والمركز ّية الدرا�سات الثقاف ّية :الأبحاث النظر ّية والفل�سف ّية
خارج حدود �أوروبا.
«يف خطى �ستيوارت هول» حماولة لرتجمة ثقاف ّية ب�أبعاد فكر ّية و�سيا�سية وجمالية ،تن�شئ تقاطعات بني الدرا�سات الثقاف ّية الربيطان ّية وجمال
امللح حول مو�ضع الهو ّية ودورها
الدرا�سات الثقاف ّية العرب ّية النا�شئ كما ت�ضيء على االختالفات واملفرتقات .تتط ّرق هذه املحاولة �إىل النقا�ش ّ
يف ال�سيا�سة الثقافية لكل من ال�سود والعرب.
امل�شاركون�:سونيا بوي�س ،فنانة وبروف�سورة يف «بالك �آرت» يف جامعة الفنون ،لندن؛ دايفيد موريل ،بروف�سور يف الإعالم واالت�صاالت يف جامعة
الرقمي يف جامعة �رشق لندن ،لندن؛ كيث بايرب ،فنان وبروف�سور م�ساعد
غولد�سميث ،لندن؛ رو�شيني كمبادو ،فنانة وحما�رضة يف الإعالم
ّ
يف جامعة ميدل�سيك�س ،لندن؛ طارق �صربي ،حما�رض يف النظر ّيات الإعالمية يف جامعة و�ستمن�سرت ،لندن؛ هلجا طويل ال�صوري ،بروف�سورة
م�ساعدة يف الإعالم والثقافة واالت�صاالت يف جامعة نيويورك؛ ليال فتوين ،مدر�سة م�ساعدة �أوىل يف  ,SOASلندن؛ دينا مطر،حما�رضة �أوىل
الإعالم واالت�صاالت ال�سيا�سية العربية يف .SOAS
ي�ستمر برنامج الطاوالت امل�ستديرة يف �شهر ني�سان.

برنامج عروض األفالم
عرو�ض �أفالم ونقا�شات عن حرف ّية و�إرث «املوجة اجلديدة» يف ال�سينما الإيرانية والفن الإيراين ،ينظمها مراد منتظمي ،املق ّيم امل�ساعد يف جمال
الأبحاث ملنطقة ال�رشق الأو�سط يف متحف تايت مودرن واملق ّيم امل�شارك يف م�رشوع «التاريخ الغري املحذوف� .إيران  ،»2014 - 1960و�أندريا
لي�سوين ،مق ّيم الأفالم يف تايت مودرن يف �إطار التعاون مع التايت مودرن وانطال ًقا من التعريف ب�أ�صوات وممار�سات �سينمائية بديلة بد�أت يف
متج�سدة يف �أعمال پرويز كيمياوی التي جتمع اال�سرتاتيجيات
ال�سبعينات وال تزال م�ستمرة �إىل الآن� .إعادة اكت�شاف هذه املرحلة وال �سيما
ّ
الإثنوغرافية وال�رسدية الت�أملية �أو «درا�سة الأحالم» ،تلقي ال�ضوء على عدد �آخر من �صانعي الأفالم الوثائقية الإيرانيني والعامليني .تتحول
ً
غمو�ضا.يعر�ض هذا الربنامج اال�ستعادي الق�صري
هذه الأعمال من الت�سجيل البحت للحقيقة �إىل ت�سجيل «روايات» عن احلقيقة ما يجعلها �أكرث
لأعمال كيمياوی �أفال ًما يف مركز بريوت للفن متهي ًدا لإطالق برنامج من عرو�ض الأفالم يف تايت مودرن يف حزيران املقبل.
تالل قيطريه

()Tappehâ-ye Qeytarrie
 15 ،1970دقيقة

تعليق �ساخر على موقع قيطريه الأثري ير ّكز على القيمة الفنية/التجارية ل ّلقى املنقّب عنها من خالل ا�ستعرا�ضها
كـ «فتي�ش» .حماكاة مده�شة لفيلم «الأ�صنام � ً
أي�ضا متوت» لكري�س ماركر و�آالن رينيه.
يا حامي الغزالن

()Yâ Zâmene Âhu

 20دقيقة
حماولة �إثنوغرافية ق�رس ّية لتوثيق طقو�س الندب يف مقام الإمام الر�ضا ،الإمام الثامن لدى ال�شيعة ،يف مدينة م�شهد الإيران ّية .النحيب
الورِع وتوا�ضع الزائرين امل�ؤمنني تقابلهما الزخرفة الباذخة والف�سيف�ساء املذ ّهبة التي تزين املقام .وك�أن الطق�س ال ينتهي .النهار ي�ستحيل
ًاً
ليل والليل نها ًرا.
«ب» مثل بليكان

()P mesle Pelican

 26 ،1972دقيقة
ر�ؤية �شعر ّية حول �أنقا�ض املاكن الذي عا�ش فيه نا�س ٌك عجوز مدة ٤٠عا ًما ،وقد بات �أ�ضحوكة �أطفال احلي .فيما ي�رشح الأبجدية له�ؤالء
الأطفال ي�صل �إىل احلرف «ب» فيجد نف�سه يف مواجهة خملوق �أبي�ض جمهول.
املغول

()Moqolhâ

 85 ،1973دقيقة
عمل هجائي غري تقليدي يتناول تو�سع ال�سينما والتلفزيون يف ح�ضورهما يف قرى �إيران الفقرية .يعيد العمل متثيل الغزو املغويل من القرن
 ١٣يف ال�سبعينات من القرن الع�رشين .خمرج الفيلم ،الذي ي�ؤدي دوره كيمياوی نف�سه ،ي�صارع من �أجل �سيناريو فيلمه ومهمته الو�شيكة
للإ�رشاف على �إن�شاء حمطة تلفزيونية يف مقاطعة زاهدان البعيدة.
احلديقة احلجربة
()Baqe Sangi

 26 ،1976دقيقة
يزور كيمياوی يف هذا الفيلم حديقة دروي�ش خان �إ�صفاندريابور ،املزارع الأ�ص ّم والأبكم الذي يتح ّول منزله �إىل مزار ديني ،بعدما بد�أ يع ّلق
احلجارة من �أغ�صان الأ�شجار .يتحرى كيمياوی يف جميع �أفالمه الت�ش ّكل املجتمعي مت�ضمنًا ا�ستعارات رمز ّية تعبرّ عن بناء الأ ّمة خالل حقبة
من التحوالت اجل�سام.
�أوكي م�سرت
 72 ،1٫979دقيقة
يف قرية نائية بالقرب من بر�سبولي�س ،يظهر يف ال�سبعينات يف ظروف غام�ضة ،وليام نوك�س دار�سي� ،أول م�ستثمر بريطاين يف النفط يف �إيران
�إبان بدايات القرن الع�رشين .لكي ي�ستغل خريات هذه الأر�ض ومواردها الطبيعية ،يعينّ دار�سي �سندريال لغواية القرو ّيني الأم ّيني و�إقناعهم
بقبول خطط دار�سي .فيلم �ساخر مده�ش يتحدث عن عالقة ال�شعب الإيراين بال�سلطة ويكاد يكون تنب�أً بالثورة التي تنطلق �رشارتها بالفعل يف
�إيران بعد ب�ضعة �أ�شهر فقط من �إجناز الفيلم.

سيرة ذات ّية
پرويز كيمياوی () - ١٩٣٩
هو �شخ�صية رائدة يف جمال ال�سينما البديلة �أو املوجة اجلديدة التي ت�شكلت يف �إيران يف ال�سبعينات .من خالل تخطيه قيود ال�سينما اجلماهريية
وال�سينما التجريبية وال�سينما ال�شخ�صية ،ير�سي كيمياوی عمليات االنفتاح على العاملية للجيل املقبل ،ما حقق الزيد من االنق�شاع لهذا اجليل
درو�سا يف م�ؤ�س�سة الدرا�سات ال�سينمائية العليا يف باري�س Idhecومهمة يف التلفزيون الفرن�سي ،عاد �إىل �إيران حيث �أجنز
يف �أوروبا .تلقى ً
�أه ّم �أعماله .تتميز �أفالمه احلائزة على العديد من اجلوائز يف �أوروبا من خالل �أ�سلوبه احلامل بالع ّدي امل�ستمر على قوانني الفيلم الوثائقي
والروائي.
ماهر يف الرتكيب ،يعتمد كيمياوی على فن املونتاج لليخلق «�أنرثوبولوجيا الأحالم» .حتلل �أعماله التاريخ الثقايف الإيراين من دون مهاودة
فتت�صادم ب�شكل دوري مع الرقابة وم�آزق التاريخ ال�سيا�سي .من �أبرز �أعماله:

مركز بريوت للفن
ج�رس الواطي ،كورني�ش النهر  .مبنى � ،١٣شارع  .٩٧منطقة  ٦٦العدلية .بريوت ،لبنان ،هاتف  .٩٦١ ٠١ ٣٩٧ ٠١٨الربيد الإلكرتوينinfo@beirutartcenter.org :
يفتح املركز من الثالثاء �إىل اجلمعة ،من ال�ساعة� ١٢ :إىل  ٨و�أيام ال�سبت والأحد  ،من ال�ساعة� 11 :إىل 6
ين
الدخول جما ّ

