
أساسيًا  كانت شاهدًا  التي  الثقافية  الصروح  ه��دم   ■
على حقبة مضيئة في تاريخ بيروت ما زال مستمرًا. 
ت��ج��اري، وال���  إل��ى مجمع  ال���ذي سيتحّول  بعد »ال����دوم« 
الدور  ال��ذي سيصبح فندقًا، ها هو  الكبير«  »التياترو 
يأتي على »مسرح بيروت« )عني املريسة(. الفضاء 
الذي كان شاهدًا على ستينيات بيروت الذهبية ووالدة 
املسرح اللبناني الحديث، سيسّوى باألرض في نهاية 
العام الحالي بعد فشل محاوالت النهوض به والحفاظ 
Johnny Kafta Anti- أورك��س��ت��را  وس��ت��ق��ّدم  ع��ل��ي��ه. 
Vegetarian Orchestra التي تتألف من مازن كرباج 
كهربائي(،  )غيتار  صحناوي  شريف  )ترومبيت(، 
شيييربيييل الييهييبيير )غ���ي���ت���ار ك���ه���رب���ائ���ي(، رائيييييد ييياسيين 
مالك  كهربائي(،  )ب��اص  علية  طوني  )سنتتايزر(، 
رزق الله )درامز( أمسية وداعية في الثامنة والنصف 
من مساء الغد في املسرح. وسيفتح األخير أبوابه طيلة 
األيام الباقية لكل الفنانني الذين يحبون اعتالء خشبته 

للمرة األخيرة. لالستعالم: 01/363328 

■ أكثر من 40 فيلمًا عربيًا وأجنبيًا ستعرض ضمن 
ف��ع��ال��ي��ات »م��ه��رج��ان ك���رام���ة ألف����الم ح��ق��وق اإلن��س��ان 
ك��ان��ون األول  ال��خ��ام��س م��ن  ف��ي  ال���ذي ينطلق   »2011
)ديسمبر( الحالي في املركز الثقافي امللكي في عمان. 
»مهرجان  دروزة:  سوسن  املهرجان  مديرة  وقالت 
»ك���رام���ة« ل��ه��ذا ال��ع��ام ذو ص��ب��غ��ة خ��اص��ة ت��ت��ق��اط��ع مع 
التطورات التي حدثت وتحدث في الوطن العربي. لقد 
فرضت هذه األحداث على »كرامة« مسؤولية توسيع 
ن�����ط�����اق ع���م���ل���ه���ا ل���ت���الم���س 
الواقع الذي تعيشه شعوب 
امل����ن����ط����ق����ة«. وم�������ن األف�������الم 
ال����ع����رب����ي����ة ال�����روائ�����ي�����ة ال���ت���ي 
س���ت���ع���رض ف����ي ال��ت��ظ��اه��رة 
»وه��������أ ل�����وي�����ن« لييينييياديييين 
ليييبيييكيييي، وف���ي���ل���م االخ���ت���ت���ام 
امل������ص������ري »أس�������م�������اء« م��ن 
بطولة الفنانة هند صبري 

وإخ�����راج عييمييرو سيياميية. وس��ت��ش��ه��د أي����ام امل��ه��رج��ان 
ال��س��وري »دمشق  ع��رض نخبة م��ن األع��م��ال كالفيلم 
م��ع ح��ب��ي«، وامل��غ��رب��ي »م��اج��د«، واإلم���ارات���ي »سبيل«، 
وال���ج���زائ���ري »ق�����اراق�����وز« وامل���ص���ري »م���اي���ك���روف���ون«، 
واليمني »دعوة إلى الحياة« للناشطة واملخرجة توكل 
كرمان )الصورة( الحائزة جائزة »نوبل«، إضافة الى 

عدد من األفالم األردنية والعربية املتنوعة. 

■ م���ن ج���داري���ات���ه ول���وح���ات���ه امل��س��ت��ل��ه��م��ة م���ن ال��ف��ن 
 ميييحيييميييد غييياليييب 

ّ
وامل����ن����م����ن����م����ات اإلس�����الم�����ي�����ة، خ�������ط

املساحة  بن  »حييوار  عنوان  تحت  الفني.  أسلوبه 
اليوم معرضه  اللبناني  الفنان  يفتتح  والخطوط«، 
لبنان(  )شمال  البلمند«  »جامعة  في  يقام  ال��ذي 
)دي���س���م���ب���ر(.  األول  ك����ان����ون   12 ح���ت���ى  وي���س���ت���م���ر 

لالستعالم: 06/930250 

»مهرجانات  فعاليات  ضمن  ش��اه��دن��اه��ا  بعدما   ■

بعلبك الدولية« عام 2009، ها هي »أوبرا الضيعة« 
لعبد الحليم كركا تحط في مسرح »اإليفوار« 
)سّن الفيل � شمال بيروت( بعد جولتها في العديد 
تحكي  الفولكلورية  الغنائية  املسرحية  ال���دول.  م��ن 
ها كالعادة تخلص إلى 

ّ
قصة قرية تهددها الفتنة، لكن

النهايات السعيدة بفضل »أهل الخير«. لالستعالم: 
 01/499904

 
لييور دو سليس،  ناديا العيسى، علي شييري،   ■ 
بييياسيييم مييينيييصيييور، ودانيييييية الييييجييييودر، فييرنييسيييييسييكييا 
شهبازي،  وستاره  سعادة  ستيفاني  بييروس، 
هم الفنانون املشاركون في النسخة الثالثة من معرض 
ال����ذي ي��س��ت��م��ّر ح��ت��ى 21  »عييتييبييات 2011«. امل���ع���رض 
للمبدعني   

ً
منّصة يمثل  املقبل  )ي��ن��اي��ر(  الثاني  ك��ان��ون 

الشباب اآلتني من مختلف املدارس والتيارات والوسائط 
الفنية بني تجهيز وفوتوغرافيا، وفيديو، وأعمال أدائية. 

لالستعالم: 01/397018 

روي ديب

صورة باألبيض واألسود لرجل ببدلة 
وأمييامييه  طيياوليية،  قبالة  رسمية يجلس 
مملحة وزهرة. هذه هي الصورة التي 
أرسلها وليد رعد عن نفسه للصحافة. 
ها ليست صورته الشخصية. 

ّ
املؤكد أن

قد تكون ألحييد أقربائه، أو صييورة من 
أرشيييييييف. ال يييهييم. هيييو اخييتييارهييا اليييييوم 
كي تكون صورته، واملادة التي تمثله. 
خيييييييار ييييعيييود إليييييى اعييييتييييبييييارات ثييقييافييييية 
وسييييييياسييييييية واجيييتيييمييياعييييييية، ويييخييضييع 
لييييعيييياقيييية الييييفيييينييييان بييياليييجيييميييهيييور الييييييذي 
يخاطبه. كذلك هو توّجه اعتمده رعد 
في  وإمكاناتها  الييصييورة  فييي مساءلة 
إظييهييار اليييواقيييع، أو وجيييه ميين الحقيقة، 
 اليييذاكيييرة الييبييصييرّييية، وجييامييعييًا 

ً
مييسييائييا

 والتوثيق وكتابة التاريخ في 
ّ
بن الفن

بلد النزاعات األهلّية الدائمة. وها هي 
كبار  بيين  تييتييوّجييه   Hasselblad جييائييزة 
الفن الفوتوغرافي في العالم من هنري 
كارتييه يي بروسون )1٩٨٣( إلى صوفي 
تيييشييياركيييه  جييييييياءت  الييييتييييي   )2010( كييييييال 

االحتفال هذا املساء في بيروت. 
بييادر رعد إلى إطيياق »أطلس غروب« 
ونييييسييييب تيييييارييييييخ تيييأسيييييييسيييه إلييييييى عيييام 
1٩75 أو 1٩٨4 أو 1٩٩٩... وأغلق زمنه 
أعيييميييااًل  ييينييتييج  أنيييييه  عيييليييى 2004، رغيييييم 
بيييياسييييم امليييجيييميييوعييية حيييتيييى اليييييييييييوم. فييي 
يتحّدث عن  للمجموعة،  آخيير تعريف 
مشروع مكّون من صور فوتوغرافية 
توافرت  ومنحوتات  فيديو  وأشييرطيية 
بييفييضييل الييييحييييروب الييلييبيينييانييييية. عيينييدمييا 
طيييليييب مييينيييه تيييقيييدييييم امليييييشيييييروع لييلييمييرة 
األوليييييى فيييي »ميييعيييرض صييفييييير ييييي زمييليير« 
ص مييواده في 

ّ
عييام 2005، فوجئ بتقل

صيياليية الييعييرض، فييقييرر عيييرض األعييمييال 
الجديد.  في مساحة تناسب قياسها 

إلى  وفي أحد معارضه األخيرة، عاد 
لصالة  نفسها. صّمم مجسمًا  اللعبة 
عييرض وضييع داخله األعييمييال السابقة 
التي قدمها تحت اسم املجموعة، لكن 
»أطلس  عيينييوان  تحت  منمنم  بقياس 

غروب، 1٩٨٩يييي 2004«. 
يعّد رعد أحد أهم الفنانن اللبنانين 
املييعيياصييرييين اليييذي تييعيياطييى مييع تيياريييخ 
لبنان الحديث، املمتد من فترة الحرب 
األهلية حتى اليوم، عبر اعادة النظر 
بييياألشيييكيييال واليييقيييواليييب اليييتيييي تييسيياعييده 
فيييي كييتييابيية هييييذا اليييتيييارييييخ وتييصييويييره. 
خيييييييال رحيييييلييييية »أطيييييليييييس غييييييييييروب« فييي 
إلى ما  تاريخ الحرب األهلية، استند 
بمعنى  هستيرية«،  »وثييائييق  يسميه 
إلييى ذكييريييات فعلية، بل  ها ال تعود 

ّ
أن

إلييييى أوهيييييام نييبييعييت مييين مييييواد اليييذاكيييرة 
اليييجيييمييياعييييييية. وهييييييو أرشيييييييييف مييخييتييلييق 
موضوعية  فييي  التشكيك  على  يعمل 
الييييييروايييييييات اليييتيييارييييخييييييية وأصييياليييتيييهيييا، 
ويتبنى األفييق الييذي تفسحه الحقيقة 
اليييكيييامييينييية فييييي الييييخيييييييييال. فييييي أعيييمييياليييه، 
ال فييييصييييل بييييين اليييييوقيييييائيييييع الييحييقيييييقييييية 
ميين هنا، جاء  الشخصية.  والييتييجييارب 
قراره بتقديم هذه املواد تحت أسماء 
فاخوري،  كفضل  خيالية  شخصيات 
وسهيل بشار، وعامل رقم 17... وذلك 
بهدف البحث عن كيفية تقديم تاريخ 

الحرب األهلية واستعادتها. 
ومييين أبيييرز الييقييوالييب الييتييي قيييدم عبرها 
أعيييمييياليييه، نييشييييير إلييييى شييكييل اليييعيييرض/ 

ميين نقد للسلطة  املييحيياضييرة، بما فيه 
وألصيييياليييية املييييييواد امليييقيييدمييية. اهيييتيييم رعييد 
بييالييسييييياق اليييذي تييفييرضييه املييحيياضييرات: 
انييييتييييظييييار امليييييحييييياضييييير، بيييييييييدؤه اليييييكيييييام، 
اسيييتييينييياده إلييييى وثييييائييييق... انيييتيييهييياًء إلييى 
املحاضرة نفسها، وفتح باب األسئلة 
لتقديم  اعتمده رعييد  واألجييوبيية. قالب 
»عيينييقييي أرفيييييع مييين شييعييرة«  عيييييروض كييي
الييسيييييارات  فيييييه  تييينييياول  الييييذي   )2004(
املفخخة في الحرب األهلية اللبنانية 
مستندًا إلى مذكرات املؤرخ السياسي 

املختلق فضل فاخوري. 
فيييي أعيييميييال »أطيييليييس غيييييروب«، ال تييقييدم 

الصورة بوصفها شاهدة على حدث 
تيياريييخييي، بييل عييلييى الييغييييياب. فييي »أود 
أبييكييي« )2002(، وهيييو فيديو  لييو  فييقييط 
مونتاج للقطات تظهر غياب الشمس 

عييلييى كيييورنيييييييش بيييييييييروت، نييسييبييه رعييد 
إليييى وكيييييل أميينييي يحمل رقيييم 17، كييان 
ييييحيييّول كييياميييييييراه مييين تييصييوييير اليينيياس 
وجيييميييع املييعييلييومييات عييلييى الييكييورنيييييش 
إلييييى تييصييوييير مييغيييييب الييشييمييس. كييذلييك 
هييييي الييييحييييال فييييي »الييييرهييييييييينيييية: أشيييرطييية 
بييشييار )شييريييط رقيييم 17, وشييريييط رقييم 
 .)2001( اإلنيييكيييليييييييزيييية«  اليينييسييخيية   )٣1
بشار  ييييروي قصة سهيل  فيديو  يييه 

ّ
إن

السادسة  الرهينة  الييذي يقدم شهادة 
واللبناني الوحيد بن رهائن غربين 
اخييتييطييفييوا فيييي بيييييييروت الييثييمييانييييينيييييات. 
يتناول رعد على لسان بشار تجربة 
األسييييير واليييخيييطييياب الييييذكييييوري الييعييربييي 
والغربي الظاهر في السرد الشخصي. 
أعييمييال كييثيييييرة قييدمييهييا رعيييد تييحييت اسييم 
»أطييييلييييس غييييييييروب« إلييييييى أن تييقيياطييعييت 
يييان جييال 

ّ
ييير واليييفييين

ّ
تييجييربييتييه ميييع املييينيييظ

في  يتكلم  الييتييي  كتاباته  عبر  توفيق 
إحداها عن احتمال اختفاء/ انسحاب 
كهيروشيما  حييدث  بعد  كييامييل  تقليد 
أو الحرب األهلية اللبنانية. يرى رعد 
باملرآة  الفن شبيه   دور 

ّ
أن مع توفيق 

في أفام مصاصي الدماء، فهي قادرة 
ه ما 

ّ
على كشف انسحاب ما نعتقد أن

زال حيياضييرًا. اهتمام سينقل رعييد من 
بهذا  أكثر  عنى 

ُ
ت أسئلة  على  التركيز 

االنييسييحيياب، ومييحيياوليية تسجيله على 
أمل رؤيته يومًا ما. 

آخيييييير أعييييمييييالييييه »اليييييرسيييييم عيييليييى أشييييييياء 
يييمييكيينيينييي إنيييكيييارهيييا: تيييارييييخ اليييفييين في 

يييييدور حييول  الييعييربييي« )2010(  الييعييالييم 
طفرة البنية التحتية الجديدة للفنون 
املتمثلة  العربي  العالم  فييي  البصرية 
في املهرجانات، واملعارض، واملتاحف 
ييي سياسية  الجيو  الصراعات  بموازاة 

واالقيييييييييييييتيييييييييييييصييييييييييييياديييييييييييييية، 
واالجييييييييييتييييييييييميييييييييياعييييييييييييييييييييية، 
والعسكرية في املنطقة، 
ميييييييييا ييييييشيييييكيييييل أرضييييييييييييية 
للعمل  ومييعييقييدة  غيينييييية 
اإلبيييداعيييي. هيييذا الييعييامييل 
تييييأثيييير بيييييه رعييييييد نييفييسييه، 
وتيييرجيييميييه فييييي تييقييديييمييه 
»أطيييليييس غييييييروب« بحد 
ذاتييه كجزء من األعمال 
املييييقييييدميييية، ليييكييين بييحييجييم 
ميينييميينييم. كيييذليييك يييتييطييرق 
الفن  تيياريييخ  إلييى  حاليًا 
اللبناني الحديث الذي 
يترجم تأثره بالحروب 

اللبنانية. 
ميييييييييييشيييييييييييارييييييييييييع أخييييييييييييييرى 
ييييتيييضيييمييينيييهيييا ميييعيييرضيييه 
األول،  »اليييقيييسيييم  ضيييمييين 
والفصل  األول،  املجلد 
يييسييتييكييمييل  كيييميييا  األول« 
العنوان، لكنه بالطبع، 
سيييييييوف ييييييكيييييون الييييجييييزء 
األخييييييييير. ليييييسييت هيينيياك 
حييياجييية إلتييييمييييام الييعييمييل 
بيييل لييتييشييريييع الييتييسيياؤل 
هذا  عودنا  كما  حوله، 
ييان اليييذي كيييان أحييد 

ّ
الييفيين

الييذييين شييّرعييوا الساحة 
الييلييبيينييانييّييية عييلييى »الييفيين 
عقدين.  قبل  املعاصر« 
واليييييييييييييييييييييييوم بييييييأسييييييلييييييوب 
رومييييانييييسييييي حييييييينيييًا، أو 
سيييييياخيييييير أحيييييييييييييانييييييًا، أو 
، أو 

ً
تيييييييييييييييييارة سييييييييييياسيييييي 

فييلييسييفييي طيييييييورًا... يبقى 
وليييييييد رعييييد قيييييادرًا على 

بعمق  التفكير  على  املشاهد  تحفيز 
فيييي تيييارييييخيييه، وذاكيييييرتيييييه، وحييضييارتييه 

ومستقبله. 

8:00 مساء اليوم: لقاء احتفالي في فضاء 
»أش��غ��ال داخ��ل��ي��ة« بمشاركة ص��وف��ي ك��ال، 
دعت إليه »مؤسسة هاسلبالد«، باالشتراك 
 ��� و»غاليري صفير  السويدية  السفارة  مع 
زم��ل��ر«، جمعية »أش��ك��ال أل����وان« )ب��ي��روت(. 

لالستعالم: 01/423879 

15 ثقافة وناس

»أطلس غروب«... هذه ليست حربًا أهلية
الجائزة السويدّية

الرفيعة تّوجت أحد الذين 
أدخلوا املنطقة في دائرة 
الفن املعاصر. يتخذ وليد 
رعد من الصورة أداة فنية 

وأرشيفّية ملساءلة الراهن 
بأسلوب يجمع بني التوثيق 

والخيال 

دور الفنون البصرية 
في المواجهة 

االستراتيجّية التي 
تشهدها المنطقة 

الخميس  1  كانون األول  2011  العدد  1575

جائزة »هاسلبالد« بيروت  تحتفي بوليد رعد

فالش

فنان   ،)1967( رع��د  وليد 
 Cooper وأستاذ محاضر في
يعيش  نيويورك،   ،Union
وبني  بينها  وقته  م��وزع��ًا 
على  ي��ش��ت��غ��ل  ب���ي���روت. 
من  مختلفة،  فنية  وسائط 
وتصوير  وعروض  تجهيزات 
وف��ي��دي��و. أط��ل��ق »أط��ل��س 
وهو   ،1999 ع��ام  غ���روب« 
عضٌو في »املؤسسة العربية 
معارض  في  شارك  للصورة«. 
مثل  عاملية  ومهرجانات 
»دوك��وم��ن��ت��ا11« )ك��اس��ل(، 
و»ب��ي��ن��ال��ي ال��ب��ن��دق��ي��ة« 
ويتني«  و»بينالي  )ايطاليا(، 
)ن���ي���وي���ورك(، و»ب��ي��ن��ال��ي 

الشارقة« )اإلمارات(. 

سيرة 

هذا ليس وليد رعد


