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كل يشء آخر

 املحارضات

مبشاركة

األســـاتذة املقيمني: ســـاندرا نُويث وغسان ســـلهب ومجموعة 
كويڤاس ومنريڤا  ميديـــا  رقص 

الحلقات الدراسية: إميان عيىس وأحمد بيضون وِفنبار باري فلود
التصدير: عيل رّشي

الفنان املقيم: هايغ أيڤازيان

األســـاتذة الزائرين: ألفريـــد طرزي وبشـــري مجاعص وجان 
توفيق وســـامي خطيب وســـتيفاين  ماريـــا غريكو وجـــال 
غزال وســـعد شكيل وســـليمة هاشـــمي وشـــوقي الدويهي 
وصبـــا عّنـــاب وطـــارق تقية وطوين شـــكر وعائشـــة حميد 
وعلیـــا فتـــوح وعبد الحليـــم جرب وغـــادة الصايـــغ وغالية 
الســـعداوي وفـــادي طفيـــيل وفرانســـيس مـــايك وكايلِـــن 
ويلُســـن-غولدي وكواوتيمـــوك مدينـــا ولطيفـــة العبيـــي 
أكربي  الحـــوراين ومانيـــا  أبو حمدان ومكســـيم  ولورانـــس 
الِدكتافـــون ومحمد ســـويد ومروان رشـــاوي  ومجموعـــة 
الصلـــح ومونيـــكا هالكورت  أرســـانيوس ومنـــرية  ومـــروة 
ونديم مشـــاوي وهيـــث بَنِتنغ ووليد صادق ويانِس يانســـا 

وياســـمينة جريصـــايت ومينـــى مخلوف

داخلية« أشـــغال  فضـــاء  »برنامج 
الفنون،  لدراســـة  حـــر  برنامج  هو 
أطلقته »أشـــكال ألـــوان« يف العام 
٢٠١١. يلتحـــق بالربنامـــج الفنانون 
بالحقل  العاملـــن  مـــن  وغريهـــم 
الثقـــايف، ممـــن يرغبـــون يف تنمية 
والتقنيـــة  التشـــكيلية  ملكاتهـــم 
والنظرية يف بـــريوت. يعقد الربنامج 
عيل نحو ســـنوي، ويتشّكل محتواه 
الـــدرايس من محـــارضات وحلقات 
من  وغريهـــا  وورشـــات  الدراســـة 

الفعاليـــات املفتوحـــة للجمهور،
والتي تقام جميعها مجاناً.

مــــن إنتــــاج أشـكال ألــــوان  © ٢٠١٦ 
أشـــكال ألـــوان، بـــريوت، لبنـــان

a s h k a l a l w a n . o r g

ــت  ــان تاب ــطفان وري ــة إس ــانو وراني ــان إس ــان وأوكتاڤي ــا هاروتيوني ــرة: أنجي ــم الزائ ــان التحكي لج
ــادق ــد ص ــدان وولي ــو حم ــس أب ــكر ولوران ــوين ش وط

مجلس األمناء: حور القاسمي وروبري أ. متّى وزازا جرب وكارال شّاس
لجنة املنهاج االستشارية: إميان عيىس وجو نعمه وزينب أوز وطوين شكر وناتاشا صدر حقيقيان ووليد رعد

فريـق العمـل: كريسـتن طعمـه وغاليـة السـعداوي وموريتـس ِفنغرهـوت وماري-نـور حشـيمه وزينة 
ربيـع خـوري ومحمـد عبداللـه والرا صعـب ورساغ بلـو بايليـان ودينـا أبـو الفتـوح وصفـوان حلبـي

الدعم التقني: عمر الصمدي
تصميم الكتّيب: سارا يزداين راد

طباعة: الرشيتكت
تصميم املوقع اإللكرتوين: مونيكا بصبوص ومحمد سلیان حيدر

يقــام »برنامــج فضــاء أشــغال داخليــة« ٢٠١٥-٢٠١٦ بدعــم كريــم مــن مؤسســة فيليــب جرب ومؤسســة 
ــدوق  ــّاس والصن ــة ش ــاتيڤز وعائل ــس إنيش ــور آرت ــن ف ــا ونديش ــورد وف ــة ف ــى ومؤسس ــري أ. متّ روب
ــارس  ــان ف ــريي إمي ــن وغال ــم للف ــدة الرحي ــدوق باســل وراغ ــاحة وصن ــون وس ــة والفن ــريب للثقاف الع

وريشــار هيــكل.

شــكر خــاص ليــوال و شــارل نجيــم ونتوجــه بالشــكر لــكل مــن إميــيل جــارس وأمــل عيــىس وأنطــون 
ڤيــدوكل ومتــارا قــرم وجــال توفيــق وجنــى صالــح وجوانــا حاجــي تومــا وجومانــا العســييل وجيمــي 
ــة وروي  ــا صاغي ــادق ورن ــا ص ــي ورن ــد الرافع ــري ورائ ــا تّن ــر ودمي ــاح ودار النم ــل رب ــي وخلي طرابل
ســاحة وريـّـا بــدران وســارا يــزداين راد وعــاد أنطونيــوس وغالــريي أثر)حمــزة صیــريف ومحمــد حافــظ( 
وغالــريي تانيــت وغالــريي صفــري زملــر وغريغــوري شــوليت وفريــد طعمــه وليــى وهبــي املشــنوق 
ولينــا مجــدالين وماتيــاس ليلينتــال ومــاري موراتســيول ومــازن خالــد ومحمــد بــركات ومحمــد ســلیان 
حيــدر و مرّتیــن ومركــز بــريوت للفــن ومنــى أبــو ســمرا ومونيــكا بصبــوص ونائلــة عــودة ونــزار صاغيــة 

وهراتــش هدجيــان ويوســف بــزّي.



بدون عنوان

الكلب يف بيته أسد

ڤيديو
ــا  ــر عندم ــى الكمبيوت ــرايك« ع ــر س ــب »كاون ــت ألع كن
ــى  ــل حت ــن نتقات ــت يف الخامســة عــر. ننقســم فريق كن
ــة،  ــه بالتبعي ــب فريق ــا فيكس ــى أخرين ــدور، يبق ــة ال نهاي
ثــم نحيــا مــن جديــد يك نبــدأ معركــة أخــرى. كان اســمي 

ــي«. ــو »املن ــريك ه الح

معالجة فيلم طويل )محارضة(
ــكان  ــد امل ــل رشي ــح البط ــة، يصب ــن املدرس ــرده م ــد ط بع
ملــدة ســنة، إىل أن يلتقــي بعائلــة تحتضنــه، فيقــي معهــا 
فصــول الســنة األربعــة، يف بنايــة مؤلّفــة مــن ثاثــة طوابــق.

ــة الفنــون  أحمــد الغنيمــي صانــع أفــام يقيــم بــن اإلســكندرية والقاهــرة. تخــرج يف كلي
الجميلــة بجامعــة اإلســكندرية، قســم الفنــون التعبرييــة، ثــم درس التقنيــات األساســية 
لصناعــة األفــام يف مركــز الجزويــت الثقــايف باإلســكندرية. أخــرج الفيلمــن القصرييــن »بحري« 
)۲۰۱۱(، و»الكهــف« )٢٠١٣(. يعمــل الغنيمــي راهنــاً مســاعد مخــرج يف الدعايــات واألفــام 

ــر وتنفيــذ مروعــي فيلــم وڤيديــو جديديــن.  بالقاهــرة بينــا يعمــل عــى تطوي

١

دراسة من أجل ُدشمة

عمل قيد التطوير

مطبوعات وڤيديو 
»دراسـة من أجل ُدشـمة« هي سلسـلة أعال تسعى إليجاد 
وسـيلة للخـوض يف خصوصيـة أوضاعنا الراهنـة. انطلق هذا 
املـروع مـن مروري بنقاط الحراسـة اإلسـمنتية التي تحيط 
مببـاين ملؤسسـات رسـميّة أو عسـكرية أو مقـاٍر لشـخصيّات 
نافـذة يف بـريوت وخارجهـا، والتـي يطلـق عليهـا املصطلـح 
العسـكري »ُدشـمة«. أتنـاول هنـا هـذه الُدشـمة باعتبارهـا 
مـن آثـار نظـرة عسـكرية - مقّنعة بقنـاع يتطلّـع إىل الخارج  
- لـن يتـم ترسيحهـا أبـداً، فأتعاطـى معهـا مبوجـب كونهـا 
جسـاً حّديـاً، تربطـه بالعـامل املُقبل صاٌت ملموسـة وأخرى 
ُمتخيَّلة. يسـعى »دراسـة من أجل ُدشـمة« إىل الخـوض فّنياً 
داتـه. وتسـعى مكونات  يف التبـاس كل مـن “املشـهد” وُمحدِّ
العمـل وشـيفراته، يف تشـظّيها، إىل أن تغـدو مبثابـة هاجـس 

يـأيت توطئًة ملسـتقبل قريـب ُمتخيّل.

مطبوعات وڤيديو 
البلــدة  هــذه  يف  األمســيات  معظــم  الهــدوء  “يســود 
الحدوديــة الجبليــة، لكــن التوتــر اشــتد هــذه األيــام. لــذا، 
عندمــا بــدأ األهــايل مؤخــراً بالحديــث عــن أصــوات غريبــة 
تنبــع مــن تحــت األرض، هــرع املهندســون العســكريون إىل 

ــدة…” البل

باريــش دوغروســوز فنــان وصانــع أفــام تتخــذ أعالــه أشــكال التجهيــز والتصويــر 
الفوتوغــرايف والفيلــم والرســم، وذلــك يف بيئــات عمرانيــة. ُعرضــت أعالــه دوليــاً يف كل مــن 
متحــف ڤــان آبيميوزيــوم: »الثانينيــات، بدايــات اليــوم« يف آيندهوفــن )٢٠١٦(، ويف صالــت: 
»كيــف وصلنــا إىل هنــا؟« يف اســطنبول )٢٠١٥( ويف أنقــرة )٢٠١٦(، ويف مركــز آســيا الثقــايف: 
ــدة و ــة الجدي ــون البرصي ــة الفن ــة اآلســيوية«، يف غوانجــو، ويف جمعي »مســتقبل الدميوقراطي

NGBK »٧٧-١٣: الفــن الســيايس يف ســياق املقاومــة يف تركيــا« بربلــن، ويف كل مــن كونســتهاله 
ــر- ــدويل وتروبنتيات ــينايئ ال ــاوزن الس ــان أوبره ــس ومهرج ــك يف باري ــه لیری ــازل وال غایتی ب

أمســردام وبونتــو دي ڤيســتا وووِمكــس ومهرجــان اســطنبول الســينايئ الــدويل. حــاز شــهادة 
ماجســتري الفنــون الجميلــة مــن جامعــة الفنــون يف الرايــن. يقيــم ويعمــل يف اســطنبول. 

٢



بعيداً عن أعامل تؤىت بإتقان بريء
تجهیز ومحارضة

النبيه هو من يلتهم العامل )العامل نفاية( يك يرتحل خارجاً.
يشٌء يدخل، ويغدو َمخرجاً.

يهّشم - بالطبع - كَل ضبٍط يف سبيله للخروج.
مل يقل أحٌد أن العائق يبدو كباب أو سد أو خندق.

رمبا كان منطقة تخضع لحكم ذايت،
متخمة باالنعكاسات وبالشعبذات.

بهار نوري زاده فنانة.

٣

دولة امليتال
ــا أو  ــيقى نِرڤان ــن االســتاع إىل موس ــع ع ــأن أمتن ــد ب أتعه

ــا.  ــيء إىل قيمن ــا ي ــارد روك وكل م اله

التوقيع: 

ريڤرز پالسكيتيس من موااليد١  الواليات املتحدة.٢ 

١  األحرف األوىل من أنطولوجيا األشياء.
٢  من أغنية »ولد يف الواليات املتحدة« لربوس سربِنِغستن )١٩٨٤(.

٤



مطبخ

ســارا يــزداين راد )م ١٩٨٦، طهــران( حــازت شــهادة بكالوريــوس الفنــون الجميلــة يف التواصل 
ــة يف  البــرصي مــن جامعــة طهــران للفــن )٢٠٠٥-٢٠١٠( وأتبعتهــا مباجســتري الفنــون الجميل

الفــن العــام والسياســات الفنيــة الجديــدة مــن جامعــة باوهــاوس يف ڤاميــار )٢٠١١-٢٠١٣(. 

٥

تباً للربوليتاريا.
أود أن أصبح املصّور الرسمي آلل غونتار.

عمل قيد التطوير
أكريليك عى ورق، ورسائل بريدية

ــار الرابــع مليونــري، وحيــوان أليــف مــن ســالة كاب  غونت
ــد  ــردد، فق ــي ت ــائعات الت ــب الش ــاين. بحس ــي األمل الراع
تركــت الكونتيســة األملانيــة كارلوتــا ليبنشــتاين لرفيقهــا ذي 
الفــراء، غونتــار الثالــث، تركــة تقــّدر قيمتهــا بـــ ١٢٤ مليــون 
ــام ١٩٩٢. ورث  ــة يف الع ــا املني ــا وافته ــك حين دوالراً، وذل
غونتــار الرابــع ثــروة أبيــه مــن بعــده، وقــد بلغــت حينهــا 

ــون دوالراً. ٣٧٢ ملي

يقــوم مروعــي عــى التواصــل مــع آل غونتــار، يك أعــرض 
عليهــم أن أصبــح مصّورهــم الرســمي. لــن أخالــف األعــراف 
الســائدة يف التواصــل مــع آل غونتــار، عــى الرغــم مــن تردد 
الشــائعات بشــأن وفــاة غونتــار الرابــع، فهــو مل يتوقــف عــن 
ــعاً  ــه تشــهد توّس ــزال أعال ــرد عــى مراســاته، كــا ال ت ال
ــرّب  ــه، تع ــخصيّة ل ــورة ش ــرض ص ــادر بع ــوف أب ــرداً. س مط
عــن حســنه وعظمــة شــأنه، باعتبــاره أكــر الحيوانــات 

األليفــة ثــراًء يف العــامل. 

ــا يف ٢٠١٠ ويف  ــون يف هاڤان ــد العــايل للفن ــا( تخــرج يف املعه ــا  )م ١٩٨٤، هاڤان ليڤــي أورت
معهــد فنــون الســلوكيات يف ٢٠٠٩. مــن معارضــه الفرديــة غالــريي ســريباندو للفــن ومؤسســة 
ــدا وكاســال ســولرييك يف إســبانيا. شــارك يف عــدد  ــا وفونــدوري دارلنــغ يف كن لودڤيــغ يف كوب
مــن البيناليــات، نذكــر منهــا بينــايل هاڤانــا وبينــايل ذا فرونتــريز املكســييك وبينــايل پونتيڤيــدرا 
ــات  ــا والوالي ــا والنمس ــن أملاني ــارض يف كل م ــراً يف مع ــا مؤخ ــارك أورت ــول. ش ــايل ليڤرپ وبين
املتحــدة وإســبانيا والربازيــل واملكســيك وكنــدا وكرواتيــا واململكــة املتحــدة والصــن واليابــان 

وكوبــا.

٦



دخول مدينة بال وجوه
ــة  ــو حكاي ــر، ه ــد التطوي ــزال قي ــذي ال ي ــل، ال ــذا العم ه
تســتند إىل انتقــال الخايــا مــا بــن الجنــن وأمــه أثنــاء فــرة 
ــرد  ــة، فتس ــدود الطبيعي ــرق الح ــا تخ ــي خاي ــل. ه الحم
ســيادتها وتغــدو “خايــا ثوريــة” طــوراً، و“خايــا إرهابيــة” 

تــارة أخــرى.

تنظــم لــن قديــح محارضتــن حــول البحــث الــذي تقــوم به.

ــو  ــى نح ــو واألداء ع ــة والڤيدي ــا بالكتاب ــتعن يف أعاله ــان( تس ــح )م ١٩٨٢، لبن ــني قدي ل
ــة بنقطــة التقــاء  ــم التاعــب بهــا. هــي معنيّ ــار والصــور، ومــن ث أســايس. تقــوم بجمــع اآلث

ــة.  ــة والراهن ــات القدمي ــف، وبالخراف ــع العن ــعر، وبتطبي ــال والش ــم والخي العل

٧

الخاط

محمد بّرو فنان لبناين. يقيم ويعمل يف بريوت. 

٨

ڤيديو ومواد بحثيّة

كشف الياين اللبناين ع. هـ  . عن يوم الثالث عر من أيلول 
٢٠١٩ موعداً لخروج املهدي املنتظر. ُحِظر من الظهور عى 
أي من القنوات السمعية أو البرصية اعتباراً من أيلول ٢٠١٥ 

بأمر من الحكومة اللبنانية.



ظننت أنني أعرف إىل أين كنت ذاهباً
تجهيز ڤيديو 

يســتند هــذا املــروع إىل تجــارب شــخصية تتعلـّـق بأربعــة 
مواقــع تبــدو غــري متّصلــة وعالقــة، تقــع يف طرابلــس 
ونواحيهــا، شــيّدت يف الفــرة مــن ١٩٣٤ وحتــى ١٩٧٣. 
تقــف تلــك املواقــع، ســواء مــا شــيّد منهــا بغــرض الرفيــه 
أو الصناعــة، وعــى تــدّرج أحجامهــا، يف قلــب مــروع 
مســاحاتها  اســتنطاق  هنــا  يجــري  املدينــة.  تحديــث 
باعتبارهــا مفّجــرًة للذاكــرة، وكــذا باعتبارهــا ســريورات 
لاكتشــاف والتحليــل. ينقلــب املســار مــن رجــوع ســوداوي 
إىل املــايض، فيصــري مرانــاً لتحــاور ذلــك الرجــوع مــع املكان، 

ــمل. ــي أش ــري ومجتمع ــع ح ــياق واق يف س

ــهادة  ــاز ش ــريوت. ح ــم يف ب ــاري يقي ــان( مع ــس، لبن ــدي )م ١٩٧٦، طرابل ــى جن مصطف
البكالوريــوس يف العــارة مــن الجامعــة األمريكيــة يف بــريوت وماجســتري العــارة مــن جامعــة 
ييــل. يتنــاول يف أعالــه املعاريــة مســتويات التدّخــل املختلفــة، ابتــداء مــن الجســم ووصــوالً 
إىل البنــاء. يعمــل راهنــاً مــن خــال وســيطي الڤيديــو والكتابــة باعتبارهــا امتداديــن 

ــكاين. لاستكشــاف امل

٩

بدون عنوان
البــرصي األول  للقامــوس  العمــل مســودة أوليــة  هــذا 

املعــارص. الرقمــي  للملصــق 

أســفر التطــور التقنــي الــذي بلغتــه برامــج التصميــم 
يتداولهــا  جديــدة  برصيــة  لغــة  نشــأة  عــن  الرقمــي 
ــم  ــم وآرائه ــن مواقفه ــري ع ــت يف التعب ــتخدمو اإلنرن مس
ــة. يســعى هــذا القامــوس  ــة والديني السياســية واالجتاعي
لتحليــل معــاين الرمــوز واللغــة املســتخدمة، ومــا ميكــن أن 

تحملــه مــن دالالت.

مهـدي براغيثـي )م ١٩٩١( فنـان بـرصي معـارص يعمل بوسـائط مختلفة ويقيـم يف رام الله- 
فلسـطن. حـاز شـهادة البكالوريـوس يف الفنـون البرصيـة املعـارصة مـن األكادمييـة الدوليـة 
للفنون يف فلسـطن يف العام ٢٠١٥. تم قبوله السـتكال دراسـة املاجسـتري يف املدرسـة الوطنية 

للفنـون يف بورغيـز  يف فرنسـا للعـام ٢٠١٧ - ٢٠١٨.  
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اإلكسري اآليل - االرتجال واحد
شعاع أمنية مل تتحقق

ڤيديو، ونص مطبوع، وصور

جمــع مــن النــاس بالقــرب مــن فوهــة ُمهلِوســة يف صحــراء 
ــتبصارية  ــيات اس ــم جس ــن حوله ــر م ــة. تتطاي ــري معيّن غ
ــا أطــراٌف  ــك الجســيات كأنه ــة. تل ــة مقبل ــة ترابي كعاصف
عابــرة عفويـّـاً، تخــّط - صعــوداً ونــزوالً وانســياقاً - خطوطــاً 
ــزوح. تتضــارب اآلراء بصــدد الفوهــة:  ــدة ملســالك الن جدي

ــٌم هــي أم نــاووٌس؟ أرَِح

عىل الواجهة مل يعد مبقدورنا أن نراه

ــان رامانوجــام إىل كلــب يدخــل  محــارضة عــن تحــّول الفن
ــه.  إىل لوحت

موتشو فنان برصي وكاتب وصانع أفام.   

١١

مؤرش الفضاء الضائع )بيتا(

ــا  ــد التكنولوجي ــن معه ــارة م ــتري يف الع ــهادة املاجس ــى ش ــازت ع ــوص ح ــكا بصب موني
الســويرسي يف لــوزان، وهــي معاريــة وباحثــة مدينيــة تقيــم يف بــريوت منــذ العــام ٢٠١٣. 
تســتعن يف أعالهــا بعــدد مــن الوســائط، بغيــة تنــاول قضايــا التنّقــل واملارســات املكانيــة 

ــه.  ــز الحــري ومتثّات غــري الرســمية وسياســات الحي

١٢
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صدى متأّخر
ــت الشــفاه أيضــاً. ركــع أحدهــم،  زاغــت األعــن، وُعضَّ
فتحّدثــُت إليــك بلغــة أخــرى. خفــَت صوتـُـك حينــا رفعــُت 
أنــا صــويت، حســبتها دعــوة أو حّقــاً اكتســبته. أدركــَت أنــت 
ــك ُمســتنِكرة،  ــا. ضحــك أحدهــم، فنظــرُت إلي ــه أن ــا قلتُ م
ــزة.  ــة. غم ــفة. قبل ــزة. ش ــل. غم ــٌر بتكاس ــكأ آخ ــا اتّ بين

ــن.  ــاءة. تزام ــة. إمي لعق

ــة مــن  ــون الجميل ــوس الفن ــان )م ١٩٨٥، اســطنبول( حــازت شــهادة بكالوري ــه إرتوف مريڤ
ــز  ــن يف الحي ــج الف ــن برنام ــة م ــون الجميل ــتري الفن ــطنبول وماجس ــي يف اس ــة صبانج جامع
 PiST/// ــة يف كل مــن برامــج العــام يف جامعــة كونســتفاك بســتوكهومل. أمضــت إقامــات فنيّ
ــارض  ــن املع ــو. م ــي يف طوكي ــو الفن ــاء يوكوب ــطنبول وفض ــة يف اس ــات الفني PIRPIR لإلقام
 Magasinو MABL ــة ــن املتنقل ــب الفنان ــة كت ــر: مكتب ــا، نذك ــي شــاركت فيه ــة الت الجاعي
CNAC وصنــدوق SPOT لدعــم اإلنتــاج ومتحــف ڤيلِهلم-هــاك وغالــريي تانكــوت أيكــوت

وكو-پايلوت وتناس وأرتري وِفركشتاد. 
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