
ثقافة وناس14

لجنة تحكيم تضّم غسان سلهب، 
وروي سماحة، وكارين ضومط، 

وريما مسمار

»سوريا: يومّيات الزمن الحاضر« )53 د(

4/8 _ س 21:30

ال��ش��ري��ط ال����ذي أن��ج��زت��ه »م��ج��م��وع��ة 
السورية، يحاول قدر  ��ارة« 

ّ
ن��ض أب��و 

اإلمكان الوقوف في وجه الكيتشات 
اإلع��ام��ي��ة ال��ت��ي تظهر س��وري��ا على 

أنها »باد الشر«. 
الذي  الفيلم،  النقطة ينطلق  من هذه 
يأخذنا في رحلة بصرية معاكسة 
ل���ل���خ���ط���اب ال�����واس�����ع ال�������ذي ت����رّوج����ه 

األخبار السورية.

»متى قتلِت الّدب/ متى صرت جميلة« )29 د( 

4/6 _ س 22:00

املناضلة  دور  نلعب  أن  يعني  م���اذا 
من أجل الحرية؟ كيف يمكن للذات 
أه��داف��ًا سياسية؟  أن تخدم  ��ب��ة 

ّ
امل��رك

ت��ح��اول م���روة أرس��ان��ي��وس اإلج��اب��ة 
ع�����ن ه�������ذه األس����ئ����ل����ة م���ن���ط���ل���ق���ة م��ن 
��ة »ال���ه���ال« امل��ص��رّي��ة 

ّ
م����واّد ف��ي م��ج��ل

امل��ن��اض��ل��ة  ش��خ��ص��ي��ة  ف���ي  للتحقيق 
ج���م���ي���ل���ة ب����وح����ي����رد، وال�����غ�����وص ف��ي 

التمييز الجندري.

»غشاء« )45 د( 

4/6 _ س 20:00

في  نجيب  يعيشها  روتينية  ح��ي��اة 
الهاتفية  االت���ص���االت  ل���وال  ب���ي���روت، 
م���ع ح��ب��ي��ب��ت��ه ال���ت���ي ال ي����راه����ا، ول���وال 
السينمائي.  التعليم  في  انشغاالته 
ف��ي عمله حياة  يظهر ج��اد يوسف 
وعاقته  نجيب،  الجامعي  األس��ت��اذ 
ب��م��ش��اري��ع ط���اب���ه، وت���رك���ي���زه على 
ر فيه وتحدث 

ّ
أفام أحدهم التي تؤث

له اضطرابًا.

»مونديال 2010« )19 د( 

4/6 _ س 21:00

ث��ن��ائ��ي م��ث��ل��ي م���ن ل���ب���ن���ان، ي���ق���رران 
اجتياز الحدود في رحلة إلى رام الله 

الفلسطينية. 
روي  اع��ت��ب��ار عمل  يمكننا  هنا  م��ن 
دي�������ب ال����ج����دي����د ف���ي���ل���م���ًا ع�����ن ال���ح���ب 
وامل�����ك�����ان. ك���ذل���ك ي���دع���ون���ا ال��ش��ري��ط 
الحبيبني  أح���ادي���ث  إل���ى  ل��اس��ت��م��اع 
امل��س��ّج��ل��ة خ����ال رح��ل��ت��ه��م��ا ال��ب��ري��ة 

بالسيارة. 

م« )35 د( 
ُ

»رسم خريطة شارع بيه

4/8 _ س 20:00

م��ن��ذ األرب��ع��ي��ن��ي��ات، ال ي����زال ش���ارع 
. ل��ك��ن 

ً
»ب���ي���ُه���م« ال���ب���ي���روت���ي م�����أه�����وال

التي  للمبنى  املستقبلية  ال���ص���ورة 
ت��ط��رح��ه��ا ن���ادي���ن ب���ك���داش وج��م��ع��ة 
وغير  غريبة  ت��ب��دو  للسكن،  ح��م��دو 
م����أل����وف����ة ل���ل���س���ك���ان وه���ج���ي���ن���ة ع��ن 
ع��ب��ارة  ال��ش��ري��ط  امل��ع��ت��اد.  محيطهم 
ع���ن ب��ح��ث ع��ل��م��ي ي���رس���م ت��ص��وي��رًا 

مستقبليًا لحي بيروتي.

»جوديث« )27 د( 

4/6 _ س21:30

تقودها  متشّعبة  وح����وارات  ن��ق��اش 
ش��خ��ص��ي��ت��ا ال��ع��م��ل )ج��ول��ي��ا ق��ص��ار 
وج����اد ت���ان���ك(، ح���ول م��واض��ي��ع ع��ّدة 
والحياة،  وامل��وت  والكراهية،  كالحب 
داخ���������ل غ�����رف�����ة ف�����ن�����دق ف������ي م���دي���ن���ة 
م����ج����ه����ول����ة. ف�����ي ش����ري����ط����ه، ي���ق���ت���رح 
رومان هامار إعاد قراءة للتسجيل 
ال��ص��وت��ي ل��ل��ف��ي��ل��م ال��وث��ائ��ق��ي »ال��ع��ني 

املتوّحشة« )1960(.  

من البرنامج

روان عزالدين

من  ال��راب��ع��ة  النسخة  تنطلق  غ���دًا، 
»أشغال فيديو« في »متروبوليس 
أم����ب����ي����ر ص����وف����ي����ل« )األش�����رف�����ي�����ة(. 
���م���ه ج��م��ع��ي��ة 

ّ
ال�����ح�����دث ال���������ذي ت���ن���ظ

»أش��ك��ال أل���وان«، يطمح إل��ى تأمني 
مختبر لفن الفيديو في بيروت من 
اع هذا الفن. هذا ما 

ّ
خالل دعم صن

كريستني  الجمعية  م��دي��رة  ت��ؤك��ده 
طعمة، ف��� »أش��ك��ال أل����وان« تحرص 
على »منح الشباب املبتدئني دعمًا 
إلنجاز أعمالهم في ظل غيابه في 

بيروت«. 
و2011،  و2009،   ،2007 دورات  بعد 
ت���واص���ل »أش����ك����ال أل�������وان« ره��ان��ه��ا 
ع��ل��ى امل���واه���ب ال���ش���اّب���ة وال���ج���دي���دة. 
رؤي�����ة ه����ذا ال���ح���دث ب�����دأت ت��ن��ق��ش��ع، 
ال���ج���م���ع���ي���ة خ���ط���وات���ه���ا  ت���خ���ط���و  إذ 

ل���ن���اح���ي���ة ال�����دع�����م أم ت���أم���ني  _أك���������ان 
ال���ع���رض_ ع��ل��ى ط���ري���ق ب���ل���ورة ه��ذا 
ال���ف���ن ف���ي ب����ي����روت. ه����ذا م���ا تكشفه 
ال��ت��ي تستقبل 10  ال��ح��ال��ي��ة  ال����دورة 
أع��م��ال س��ت��ع��رض ع��ل��ى م���دى ثالثة 
أي����ام. دع����وة امل���اض���ي، وال��ت��ص��ّورات 
امل��س��ت��ق��ب��ل��ي��ة، وت���ف���ك���ي���ك ال���ع���الق���ات 
النظر  واألمكنة وال��ع��م��ارة، وإع���ادة 
ف���ي ال���خ���ط���اب اإلع����الم����ي امل��س��ي��ط��ر، 
إش����ك����ال����ي����ات ي���ف���ّج���ره���ا ال���ف���ن���ان���ون 
امل���ش���ارك���ون ع��ب��ر ل��غ��ت��ه��م ال��ب��ص��ري��ة 
الجّدي  البعد  التي تحمل  الخاصة 

وكثافة التجريب.
أل��وان«  ه��ذه السنة، أعطت »أشكال 
أش���ه���ر للعمل  م��ه��ل��ة 6  امل��ش��ت��رك��ني 
ع��ل��ى م��ش��اري��ع��ه��م، ف��ي��م��ا اخ���ت���ارت 
األف��������الم امل����ش����ارك����ة ل���ج���ن���ة ت��ح��ك��ي��م 
����ف����ة م�����ن ال���س���ي���ن���م���ائ���ي غ���س���ان 

ّ
م����ؤل

س��ل��ه��ب، وف��ن��ان ال��ف��ي��دي��و وامل��ص��ّور 
ال��ف��ي��دي��و  وف���ن���ان���ة  روي س���م���اح���ة، 
ك����اري����ن ض����وم����ط، وال����ن����اق����دة ري��م��ا 
مسمار. هكذا، سنشاهد 10 أعمال 
ت »أشغال فيديو 2014« إنتاج 

ّ
تول

6 منها، فيما تعرض أربعة أخرى 
 
ّ
أن ت��رى طعمة  إن��ت��اج مستقل.  م��ن 

»أشغال فيديو« بات فسحة مهمة 
ل���ل���ش���ب���اب ال������ي������وم، خ����ص����وص����ًا م��ع 
الواسع  الخطاب  بسبب  انعزالهم 
وامل���س���ي���ط���ر ل��ل��م��دي��ن��ة. ه����و ف��س��ح��ة 
ق��ب��ل ك���ل ش����يء ل���� »ط�����رح أس��ئ��ل��ت��ه��م 
ال��ج��م��اع��ي��ة  ال����ه����م����وم  أو  ال����ف����ردي����ة 

زها بيروت«. 
ّ
والهواجس التي تعز

ع����ل����ى ال����ب����رن����ام����ج، ف����ي����دي����و »رس�����م 
خريطة شارع بيُهم« )35 د، 8/ 4 �� 
س 20:00( لنادين بكداش وجمعة 
ح��م��دو. ت��ط��رح م��ص��م��ّم��ة ال��غ��راف��ي��ك 
رؤية معمارية في عملها. تستكمل 
ف��ي��ه بحثها ف��ي ق��ان��ون اإلي��ج��ارات 
وس��م��ات��ه��ا امل���ك���ان���ّي���ة، ح��ي��ث تبني 
األح��ي��اء  ألح���د  مستقبليًا  ت���ص���ّورًا 
البيروتية. »مقتطفات« )27 د، 7/ 4 
�� س 20:15( هو عنوان شريط رائد 
الذي  والفنان  الصحافي  الرافعي. 
ش���ارك ف��ي »أش���غ���ال ف��ي��دي��و 2011« 
الرافعي  ران��ي��ا  م��ع  امل��ش��ت��رك  بعمله 
»برولوغ«، يذهب في عمله الجديد 
إل��ى ثيمتي ال��ع��الق��ات وال��زم��ن، من 
خ����الل رح���ل���ة ب���ري���ة ل��ع��اش��ق��ني عبر 
مراحل زمنية متعّددة. أما الكندية 
سيسكا  واللبناني  غريفني  كلوي 

عبر  املدينة  ماضي  فيستحضران 
 Golden ل��ي��ل��ي ي��ح��م��ل اس����م م��ل��ه��ى 
Rush، كان موجودًا في عني املريسة. 
ف��ي شريطهما »غ��ول��دن راش« )40 
يستدعيان   ،)20:35 س   �����  4  /8 د، 
ت��راوح  بلغة  امللهى ووجوهه  رواد 
ب���ني ال��ح��ل��م واالخ���ت���ف���اء وال���غ���واي���ة. 
بعد فيلمها »طيور أيلول«، تشارك 
سارة فرنسيس بشريطها الجديد 
����� س  ن���وال« )14 د، 7/ 4  »ط��ق��وس 
وال�����ك�����الم،  ال���ص���م���ت  ب�����ني   .)20:00
ن���ش���اه���د ث���الث���ة ل����ق����اءات ب����ني رج���ل 
وامرأة نحاول من خاللها اكتشاف 
ال��غ��ري��ب��ة بينهما.  ال��ل��غ��ة، وال��ع��الق��ة 
أما فيديو »جوديث« )27 د، 6/ 4 ����� 
س 21:30( لرومان هامار، فيضعنا 
أمام حديث شخصيتني حول الحب 
وامل��وت والكراهية، معيدًا  والحياة 
ة ال��ش��ري��ط ال��ص��وت��ي لوثائقي  ق���راء

»العني املتوّحشة« )1960(. 
في »غشاء« )45 د، 6/ 4 ����� س 20:00(، 
ال���ت���ج���رب���ة األول��������ى ل����ج����اد ي���وس���ف، 
لنجيب  الروتينية  الحياة  نشاهد 
ف����ي ب�����ي�����روت. األس�����ت�����اذ ال��ج��ام��ع��ي 
ي��ع��ي��ش وح��ي��دًا ف��ي ال��ع��اص��م��ة، بني 
ت����واص����ل����ه م�����ع ال���ح���ب���ي���ب���ة م�����ن دون 
��ق��ه 

ّ
ت��م��ّك��ن��ه م����ن ل���ق���ائ���ه���ا، وب�����ني ت��ع��ل

به. من جهة ثانية، 
ّ

بأفالم أحد طال
ت��ش��ارك أرب��ع��ة أع��م��ال م��ن إنتاجات 
��ة، ه���ي »س����وري����ا: ي��وم��ي��ات 

ّ
م��س��ت��ق��ل

����� س   4 د، 8/   53( الحاضر«  الزمن 
نضارة  »مجموعة  أنجزته   )21:30
ال���س���ي���ن���م���ائ���ي���ة« ال����ت����ي ت����ض����ّم ع����ددًا 
م���ن امل���خ���رج���ني ال���س���وري���ني. يبحث 
الشريط في املشاهد اإلعالمية التي 
ي األحداث في سوريا، ويعمل 

ّ
تغط

ع��ل��ى تفكيك ه���ذا ال��خ��ط��اب ال��واح��د 
م��ح��اواًل إظهار  البلد،  الشر في  عن 
امل��خ��ف��ي ع���ن س����وري����ا. »م���ت���ى قتلت 
ال�������دب/ م���ت���ى ص�����رت ج��م��ي��ل��ة« )29 
م��روة  22:00( شريط  ����� س   4  /6 د، 
أرس���ان���ي���وس، ه���و ج���زء م���ن دراس���ة 
���ة »ال�����ه�����الل« امل���ص���ري���ة. 

ّ
ح�����ول م���ج���ل

ة 
ّ
املجل بأرشيف  الفيديو  يستعني 

من  للتحقق  سينمائية  وب��ع��ّي��ن��ات 
ش���خ���ص���ي���ة امل���ن���اض���ل���ة ال���ج���زائ���ري���ة 
أرس��ان��ي��وس  لكن  ب��وح��ي��رد.  جميلة 
إل��ى أص���وات وم���واد مختلفة  تلجأ 
ال��ت��اري��خ. سنكون  ه��ذا  الستكشاف 
أي���ض���ًا ع��ل��ى م���وع���د م���ع »م���ون���دي���ال 
 )21:00 س   �������������  4  /6 د،   19(  »2010
ال��ذي نال جائزة  للزميل روي ديب 
فيلم قصير لسنة  »ت��ي��دي« ألفضل 
2014 ف��ي »م��ه��رج��ان ت��ي��دي« ال��ذي 
برلني  »مهرجان  هامش  على  يقام 
الفنان في »  ى 

ّ
السينمائي«. يتخط

مونديال 2010« الحدود الجغرافية 
امل���ف���روض���ة ب���ني ل��ب��ن��ان وف��ل��س��ط��ني، 
ح���ني ي��ق��رر ث��ن��ائ��ي م��ث��ل��ي ي��ق��ي��م في 
الله  رام  ف��ي  العطلة  تمضية  لبنان 
إل���ى  س��ن��س��ت��م��ع  ف��ي��م��ا   ،2010 ع�����ام 
البرية  رحلتهما  خ��الل  أحاديثهما 
ف��ي ال��س��ي��ارة. أم���ا »أن���وث���ة س��اك��ن��ة« 
)52 د، 7/ 4 ����� س 21:00( فهو عنوان 
شريط كورين ش��اوي ال��ذي تحاول 
ف���ي���ه اإلج�����اب�����ة ع���ل���ى أس���ئ���ل���ة ال��ح��ب 
واالض��ط��راب، واكتشاف أن��واع حب 
نانو  جديدة من خ��الل شخصيتي 

ورجوة.

األح�����د 6  م���ن  ف��ي��دي��و 2014«:  »أش����غ����ال 
ح���ت���ى ال����ث����اث����اء 8 ن���ي���س���ان )أب�����ري�����ل( _ 
»متروبوليس أمبير صوفيل« )األشرفية 

_بيروت( ��� لاستعام: 01/423879 

Video Works ينطلق في بيروت »يوميات الزمن الحاضر«!
الحّب والعالقات، واملاضي، 

واألمكنة والبحث العمراني، واألزمة 
السورية، واملناضلة الجزائرية جميلة 

بوحيرد وأرشيف مجلة »الهالل« 
املصرية... كلها تيمات ووجوه تخّيم 

على األعمال املشاركة في »أشغال فيديو 
2014«. على برنامج الدورة الرابعة من 

الحدث الذي أطلقته »أشكال ألوان«، عشرة 
أفالم أنجزها فنانون شباب بوسائط بصرية 

مختلفة 

فنون بصرّية

من »سوريا: يوميات الزمن الحاضر« لــ »مجموعة نضارة« السورية

السبت  5  نيسان  2014  العدد  2264


