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عبارات على ال�ضفاف و�أن�شطة �أخرى

مقدمة عبدالله كروم

1

مي ّثل م�رشوع املعر�ض "عبارات على ال�ضفاف و�أن�شطة �أخرى" حق ًال للبحث والأن�شطة التجريبية ،التي تدور حول طرق عر�ض
و�رسد �سريورة ت�شكّل الأعمال الفنية .بنيت القاعة الرئي�سية مبثابة قاعة العمليات للم�رشوع ،تنطلق منها املمرات والطرق التي
ت�صل بني �أمكنة عمل الفنانني وحميطهم املدين.2
يع ّد ف�ضاء املعر�ض ،بالن�سبة �إىل من�سقه ،مبثابة امل�شغل �أو مكان العمل ،بالن�سبة �إىل الفنان الذي ي�شتغل فيه ،فهو ف�ضاء فكري
مرن متنقل� ،أ�شبه بحقل للأفكار� ،أكرث منه موقع ًا مادي ًا تنتج فيه الأ�شياء ،ودوره �إ�رشاك املدينة يف الإنتاج الفني ،بحيث يبدو
تتكون يف هذه امل�ساحة احلرة جمموعة متنوعة من الأعمال
العمل الفني عالقة اجتماعية وا�سعة ،ال فع ًال خمت�ص ًا �ضيقاً .ولهذا ّ
الفنية ،تت�آلف وتتكامل كما تنتظم الكلمات يف ق�صيدة .وواقع الأمر �أن م�رشوع املعر�ض يقرتح ملتقى لن�شاطات وفعاليات ،ي�شرتك
فيها خمت�صون وغري خمت�صني ،بحث ًا عن اجلديد وتطلع ًا �إىل حوار بني جماالت خمتلفة؛ فنية و�أدبية وت�أملية ،و�إىل م�ساءلة للغة
وامل�صطلحات التي يتبادلها امل�شاركون يف هذا اللقاء.
يهدف امل�رشوع �إىل مد اجل�سور بني مركز املدينة وحميطها� ،أو بني جبالها واملناطق املحيطة بها ،بقدر ما يهدف �إىل خلق عالقة
�أليفة بني املكان ،يف وجوهه املختلفة ،والأعمال الفنية املتعددة املقرتحة ،كي يبدو العمل الفني امتداداً للمكان ال غريب ًا عنه
ومقحم ًا عليه .وقد ت�صبح هذه العالقة و�سيلة تثقيف وحتري�ض فكري لأن العمل الفني ،يف هذه احلالة ،ي�ضيء املكان ب�شكل جديد،
بقدر ما يحاور املكان الأعمال الفنية واجلمهور الذي ي�ستقبلها .بل �إن الأعمال الفنية ،يف عالقتها ب�أمكنة املدينة ،ت�ساوي الكلمة
يف عالقتها بالرواية ،والزهرة يف موقعها يف الغابة� ،أو الوردة التي ي�شتقها �إزميل الفنان من �صخرة يف الربية .يعيد هذا املنظور
�إىل اجلمال معناه ،ويقرتح وعي ًا فني ًا وثقافي ًا متحرراً من ثقافة الإعالن الروتينية التي تن�شد الربح وتطرد اجلماليات الأليفة
خارجاً.
عمان مدينة عبور ،حتت�ضن ب�رشاً وافدين من بالد حميطة ،فتكت بها احلروب ،ووقع عليهم اخلوف وعدم الأمان .ولهذا ت�سائل
الأعمال الفنية امل�شاركة يف م�رشوع املعر�ض ،امل�شاعر الإن�سانية املتنوعة التي حتت�ضن :اخلوف ،والإميان والأمل والرغبة يف
بيئة �إن�سانية طبيعية ،حتمي الإن�سان ويحميها معاً .ي�صبح العمل الفني بهذا املعنى� ،أداة لوعي العامل وو�سيلة لقراءة وجوه احلياة،
ور�ؤية امل�أ�ساوي منها والرهيف اجلميل الذي يجعل احلياة حمتملة ،كما لو كان العمل الفني و�سيلة تهذيب وتثقيف ومقاومة.
يتطلع هذا امل�رشوع �إىل خلق روابط بني احلدود املختلفة� ،إن مل يحلم ب�إلغاء الفوارق والتخوم ،ذلك �أنه ي�صل بني مركز املدينة
وجبالها ،وبني الأمكنة املتنوعة والدروب واملمرات التي تربط بينها ،وبني �أ�شكال الفنون املتعددة ،وبني فنانني خمت�صني
وجمهور عام ،له ثقافة فنية غري متكافئة .ينطوي هذا التعدد على ما يثري الف�ضول ،لأنه يبعث على املقارنة ،ويراقب املتجان�س
واملختلف ،ذلك �أن املقارنة طريق �إىل املعرفة والتعرف على اجلديد .ومثلما �أن يف املتعدد ما يك�رس "املعرفة امل�ستقرة" ،ف�إن فيه
تعبرياً عن احلرية واالنفتاح ،بعيداً عن منظور �ضيق ،يهم�ش احلياة ويحتفل بالعادات.
تتكئ بنية املعر�ض على "كتاب" موجه �إىل جمهور وا�سع ،ي�سجل يف �صفحاته ما ي�شاء من الآراء واحلكايات والر�سوم ،الأمر
الذي يفرت�ض �أن الب�رش جميع ًا يتمتعون مبواهب خبيئة ،تنتظر �أن تعلن عن ذاتها� ،إذا عرثت على احلرية والتحري�ض معاً .وب�سبب
ذلك ت�صاحب املعر�ض فكرة الرهان ،لأنه يتعامل مع املواهب الوا�ضحة ،ومع مواهب قابلة للظهور واالكت�شاف� .إنه االنتقال من
املعروف الظاهري �إىل املحتجب ،ومن امل�ساحات املعروفة املحددة �إىل م�ساحات جديدة ،من حيث هي حم�صلة للحوار املمكن بني
مناطق خمتلفة .وبداهة ف�إن لهذا االحتمال دعائم ت�سنده ،ذلك �أن ملدينة عمان تقاليد ثقافية ،عناوينها :الأدب ال�شعبي والأغاين
واملو�شحات الدينية وال�شعر و�أم�سيات حممود دروي�ش والزجل ..جتمع هذه التقاليد بني الأدب ال�شفهي والأدب املكتوب ،وبني فن
الإلقاء وفن اال�ستماع ،وبني الثقافة العاملية والثقافة املتوارثة التي حتت�ضن العفوية واخلربة.
ي�أخذ "الكتاب" املوجه �إىل جمهور عري�ض ،يف حدود م�رشوع املعر�ض ،دالالت متعددة :فهو البوتقة التي تذوب فيها نزوعات
امل�شاركني املتعددة ،التي حتتمل الر�سم والت�صوير وكتابة الق�صة والت�أمالت ،وهو املوقع الذي يرتجم عملية الإر�سال واال�ستقبال
بني الأعمال الفنية واجلمهور ،وهو ال�شاهد القلق الذي يك�شف عن املمكن املتاح ،ثقافياً ،وعن مناطق �صعبة حتتاج �أكرث من
حماولة� .إن م�رشوع املعر�ض �سريورة مفتوحة ،يقرتحها الفنانون ويرتجمها اجلمهور الذي يتعامل مع الأعمال الفنية .واملح�صلة
عمل ثقايف -فني متعدد امل�ستويات :يو�سع جمال ا�ستقبال الأعمال الفنية ،ويدعو �إىل احلوار وامل�ساءلة ،ويحر�ض على الإبداع،
وي�شجع التلقائية والعمل اجلماعي.

دارة الفنون  -م�ؤ�س�سة خالد �شومان
عبارات على ال�ضفاف و�أن�شطة �أخرى
م�رشوع معر�ض من تن�سيق عبداهلل كروم
من � 2010/11/13إىل 2011/2/28
االفتتاح يوم 2010/11/13
يف دارة الفنون ومواقع �أخرى يف عمان
افتتاح الأطفال يوم  2010/11/11ال�ساعة � 11صباح ًا
الندوة
الإبداع الفني واللغة
يوم االثنني  ٨ت�رشين الثاين٢٠١٠ ،
م�ساء
من ال�ساعة � ١٠صباح ًا �إىل ال�ساعة ٥
ً
مدرج رم ،املعهد الدويل لتعليم العربية لغري الناطقني بها ،اجلامعة الأردنية
بالتعاون مع كلية الفنون والت�صميم ،اجلامعة الأردنية
تعر�ض هذه الندوة جمموعة من املفردات وامل�صطلحات املتعلقة ب�إنتاج
الأعمال الفنية وبتجربتها يف �سياقات خمتلفة .كما تلقي ال�ضوء على العمل
الفني يف مراحل �إنتاجه املختلفة ،التي تت�ضمن الفكرة والأداة وال�شكل
والتقدمي الفني واالجتماعي.تتزامن هذه الندوة مع م�رشوع “عبارات على
ال�ضفاف و�أن�شطة �أخرى” ،من تن�سيق عبدالله كروم ،والذي تنظمه دارة
الفنون  -م�ؤ�س�سة خالد �شومان يف ف�ضائها ويف مواقع عدة يف املدينة.
ي�شارك يف الندوة فنانون وكتاب وباحثون يف اجلامعة الأردنية ،تتناول
مداخالتهم �إنتاج العمل الفني كمو�ضوع والقراءات الفنية التي تتعامل معه،
و�صو ًال �إىل ا�ستقباله يف املجتمع ،الذي يحيل �إىل ق�ضايا الثقافة والرتبية
والذوق اجلمايل .هذه الندوة هي الأوىل يف �سل�سلة من لقاءات فنية و�أدبية
�ضمن برنامج م�رشوع املعر�ض الذي تنظمه دارة الفنون.

ي�ؤدي الفن دائم ًا دوراً يف تهذيب املجتمع واالرتقاء به .غري �أن هذا الدور ال ي�صبح ممكناً� ،إال �إذا اعتمد على و�سائط مالئمة ،وا�ستند
�إىل فعل ثقايف متعدد العنا�رص ،ي� ّؤمن له االمتداد واحلركة .وهو ما يطمح �إليه م�رشوع "عبارات على ال�ضفاف و�أن�شطة �أخرى" من
حيث هو م�رشوع جماعي مفتوح ال يقبل االنغالق.

املتحدثون :عبدالله كروم ،في�صل دراج ،خالد احلمزة ،مازن ع�صفور ،مي
مظفر ،حمدي عطية� ،سماح حجاوي ،و�سمر دودين.

ومن املحقق� ،أن الفن فعل �إن�ساين مفتوح ،يتجاوز التع�صب ال�ضيق يف �أ�شكاله املتنوعة ،مثلما �أنه فعل جماعي ،يتحقق بتكامل
الإر�سال واال�ستقبال الفنيني .وهذا الإن�ساين الرحيب ،الذي يناه�ض �أ�شكال التع�صب جميعاً ،هو الذي جعل م�رشوع املعر�ض ي�ستقبل
�أعما ًال فنية كثرية ،عربية وغري عربية ،حامل ًا بتق�صري امل�سافة بني احلاملني من الب�رش ،فنانني حمرتفني كانوا� ،أو جمهوراً يتوق
�إىل املعرفة ،يقف داخل العملية الفنية وخارجها معاً.

املطبوعات

( )١عبداهلل كروم من�سق وباحث فني م�ستقل يقيم ويعمل يف املغرب.
( )٢متتد مدينة عمان على تالل �أ�صلها �سبعة ،وهي بالتايل ت�ضم مناطق حتددها تق�سيمات جغرافية �أكرث منها ثقافية �أو عرقية.

الفنانون وامل�شاركون (قيد التطوير)

�صوفيا �أجيار* ،هاين علقم ،حمدي عطية� ،إطو برادة ،ماتي براون* ،جابريلال �شان�شيمينو* ،حممد الباز ،بدر احلمامي* ،جمانة
�إميل عبود ،نينار �إ�سرب� ،شيمو�س فاريل* ،حم�سن حراقي ،منى حاطوم� ،سماح حجاوي ،رائد �إبراهيم� ،صبا عناب* ،حكيم جماعني*،
فوزي لعتريي�س ،برنارد مركاده* ،عبداحلي م�سلم� ،أنطوين منتد�س� ،أوطوبونغ نكانغا ،بارت-تامي �سويت ،كاثرين بون�سان ،العربي
الرحايل ،يون�س رحمون ،بتول ال�سحيمي ،ناوكو تاكاها�شي*� ،ستان�سيالو رو�شكا* ،ناو �أودا* ،جيم�س ويب ،وجون زاروبل*.
* فنانون م�شاركون يف امل�رشوع با�ستخدام مطبوعة الكتاب الأول ،مقرتحاتهم هي جزء من عر�ض جتريبي ويعاد ن�رشها يف الكتاب الثاين.

الكتاب الأول هو دفرت من �صفحات بي�ضاء مر�سل �إىل الفنانني ،والك ّتاب،
واملبدعني ،مبثابة دعوة للم�شاركة يف امل�رشوع بـ"عبارات" ،ر�سومات،
و�أفكار.
أر�شيف امل�رشوع /املعر�ض ،حيث يوثق جميع امل�شاريع
الكتاب الثاين ميثل �
َ
والأن�شطة والن�صو�ص ..يخ�ص�ص جزء من هذا الكتاب لتوثيق م�ساهمات
�أجنزت من خالل الكتاب الأول ،الذي ابتد�أت به املرا�سلة بني من�سق امل�رشوع
وامل�شاركني.
ن�رش م�شرتك لـ دارة الفنون (عمان) و�إيد�سيون �أور �شون (باري�س /فا�س)
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املعر�ض يف دارة الفنون
خمتلفة للتمثيل ،ويطرح م�سائل تتعلق باالغرتاب والتمكني .يف
م�رشوع املعر�ض هذا ،ي�صنع الفنان عم ًال جديداً مبني ًا على ن�ص
بعنوان "لنتخيل" كتبه بنف�سه �أثناء رحلته �إىل �صقلية ،ور�أى فيه
تقدمي ًا لـ "�شكل" على مبنى عام يف مدينة عمان .وواقع الأمر ،الحق
الفنان منذ �أن كان يف باماكو (مايل) العام
ن�ص "الأنهار حترتق"
َ
ُّ
 ،٢٠٠٧وما يزال الن�ص وكلماته ي�سافران من �شكل �إىل �آخر ،متام ًا
مثل العنا�رص الأخرى التي ي�ستك�شفها الباز.

�شك ًال غريب ًا وجمي ًال يف الوقت نف�سه .تخرج حراقي يف كلية الفنون
اجلميلة يف ديجون ،فرن�سا ،ويطور م�رشوع ًا م�ستلهم ًا من الكتب
امل�ستخدمة يف مناهج الرتبية والتعليم يف بلدان عدة.

حمدي عطية� ,أرخبيل  -خريطة العامل ,2010 - 2009 ,2
تركيب (معدن ،طباعة ،دهان) .ب�إذن من الفنان.

ي�سائل �أ�سلوب حمدي عطية التجريبي ،االرتباطات والتمثيالت
اخلاطئة ،ويدعو فيه �إىل قراءة نقدية لدور الفنان يف املجتمع.
يت�ضمن م�رشوعه الت�شاركي متعدد املراحل "خريطة العامل" ،الذي
بد�أ العمل عليه العام  ،٢٠٠٤حتلي ًال للجغرافيا احلقيقية ،واقرتاح ًا
الحتماالت �أخرى تعيد ت�شكيلهاُ .ت�ستلهم العنا�رص املرئية يف عمل
"�أرخبيل  -خريطة العامل" من واقع جغرافيات يف تبدل م�ستمر،
نظراً لوقوعها حتت �سيطرة قوية .يف الن�سخة الأوىل من العمل الذي
مت عر�ضه يف مركز "هورداالند" للفنون العام  ،٢٠١٠قدم عطية
منوذج ًا ملا يتطلع �إليه من تغيري طقو�س الأ�شياء؛ مثل اختفاء بلدان
وقارات وظهور �أخرى ،وتغيري يف خطوط الطول ودوائر العر�ض ،من
خالل خريطة افرتا�ضية متخيلة متثل عامل ًا حراً.

جمانة �إميل عبود ،القدا�سة والعقالنية (تف�صيل)-1999 ،
 ،2010تركيب (ر�سوم ،قما�ش) .ب�إذن من الفنانة.

تتناول جمانة عبود يف عملها الإن�شائي بعنوان "القدا�سة والعقالنية"،
معاين م�صطلح "القدا�سة" ودالالته من وجهة نظر الثقافة امل�سيحية
العربية ،وتعيد ا�ستخدام هذه املعاين لتطور مفردات ب�رصية �شخ�صية.
ت�ستك�شف ر�سومات عبود اللغة التي ت�ستخدم لتمثيل الن�ساء ب�شكل عام
�ضمن هذه الثقافة ،وذلك عن طريق ن�صو�ص تكوينية ،من مرجعيات
حتمل �إ�شارات على تفاين املر�أة وت�ضحيتها وتوا�ضعها ومعاناتها
وتقبلها لقدرها .تبحث جمانة يف ت�أثري هذه الن�صو�ص على حياة
عدد من الن�سوة من عائلتها �أو ممن حولها ،وكذلك على حياة ن�ساء
م�شهورات �أو جمهوالت ،يف حماولة للتعليق على الفجوة بني حرية
املر�أة الفردية من جهة وبني توقعات �أدوراها االجتماعية من جهة
�أخرى.

منى حاطوم ،و�سام العار ،2008 ،برونز 65 * 9 ،مم قطر .ب�إذن
من م�ؤ�س�سة خالد �شومان.
منى حاطوم� ،شاهد ،2008 ،خزف ،حجر� 35 * 57 * 48 ،سم.
ب�إذن من م�ؤ�س�سة خالد �شومان.

فنانة فل�سطينية بريطانية اجلن�سية ت�ستخدم مواد تقليدية تنزع بها
�صفة الألفة عن �أ�شياء معروفة ،فتحول امل�ألوف �إىل الغريب�" .شاهد"،
ن�سخة م�صغرة لتمثال �ساحة ال�شهداء ببريوت ،هو �شاهد على التاريخ
والأفعال والوقائع" .و�سام العار" ،من جهة �أخرى ،يقدم نف�سه
كجائزة ويتخذ لنف�سه دور احلكم" .و�سام العار" هو ميدالية برونزية
�صغرية ت�صور الكرة الأر�ضية على هيئة قنبلة يدوية .عبارة "�صنع
يف الواليات املتحدة الأمريكية" ،والتي عادة ما تطبع على ظهر
املنتجات ،منقو�شة بالعربية على �سطح هذه امليدالية .يف العمل
�إ�شارة �ساخرة �إىل املطامح الأمريكية يف العامل وما يرافقها من
�إخفاقات �سيا�سية ،ت�ؤدي يف النهاية �إىل خ�سائر يف الأرواح و�إىل
ماليني من الالجئني.

�إطو برادة ،بادرة لطيفة ،2009 ،فيلم  16ملم 3 ،دقائق .ب�إذن
من الفنانة� .إنتاج م�شرتك لل�شقة  22والفنانة .بدعم من معهد
جوته ،املغرب.

طور �إطو برادة لغة مرئية تنطوي على التزام �سيا�سي عميق ،وتعتمد
ُت َّ
على الت�صوير الفوتوغرايف واملطبوعات والأفالم واال�شتغاالت يف
البيئة احل�رضية وف�ضاءات العر�ض .كثرياً ما ت�ستخدم برادة مدينة
طنجة وم�ضيق جبل طارق كمواقع تعاي�ش فيها �أ�سئلتها الفنية
والوثائقية .تعزز ال�سينما والر�سومات �أ�سلوب الفنانة الذي يراوح بني
الواقع التاريخي والتعليق على م�سائل بيئية ،ويوثق "بادرة لطيفة"
لـ "حدث" يتم يف �أر�ض خواءُ ،م�س َتلهم ًا من "حركة احلفارين".
كان مالك هذه الأر�ض قد �أحدث �شق ًا مميت ًا يف جذع نخلة من نوع
فينيك�س كاناريان�س�س ،متوقع ًا �أن تقع النخلة لي�ستطيع �أن ي�شيد بناء
على هذه الأر�ض .انطلق هذا احلدث ملنع هذه العملية �أو عرقلتها.

ال�سلمان� ،2009 ،صورة فوتوغرافية لرتكيب* 40 ،
نينار �إ�سربّ ،
� 60سم .ب�إذن من الفنانة.

تبني نينار �إ�سرب هياكلها ال�ضخمة ،وتعتمد �أداءاتها و�صورها
الفوتوغرافية و�أفالمها على مركزية اجل�سد الذي غالب ًا ما يتخذ
موقع ًا �ضمن ف�ضاءات معمارية .يت�شبع عملها با�ستمرار بهاج�س
�أدائي تعززه تقنيات الت�صوير املبا�رش واحليلة املتعمدة" .ال�سلّمان"
عمل تركيبي �ضخم من ق�سمني� ،أنتج يف ور�شة ال�شقة  ٢٢يف فا�س
(�أر�ض ُ .)٢١٩ين�شئ العمل حلقة و�صل متخيلة بني �أر�ض الور�شة
وبني قمة جبل يف �شمال فا�س .ت�ستخدم الفنانة الهيكل نف�سه يف
عمل �أدائي ،م�ستكملة �سل�سلة من الأعمال الأدائية التي يقتحم فيها
اجل�سد (ج�س ُدها) هند�س َة املكان ويندغم فيها؛ ُي َعلّق على املرتفعات
ال�شاهقة� ،أو يندمج مب�ساحات احلياة اليومية كالرفوف والطاوالت
والكرا�سي.

�سماح حجاوي ،هذا العمل ال يعنيلي �شيء :ت�أمالت حول الفن
وحوار الفن ،2010 ،مداخلة با�ستعمال لوحات و�صوت يف
املتحف الوطني الأردين للفنون اجلميلة .ب�إذن من الفنانة.

يندرج هذا العمل يف م�رشوع توثيقي وتعاوين م�ستمر ،جتريه �سماح
حجاوي حول الثقافة الب�رصية املحلية ومو�ضع الفن وتفاعل النا�س
معه يف الأردن .توظف الفنانة �أعما ًال من املتحف الوطني الأردين
للفنون اجلميلة ومن اجلامعة الأردنية ،وهما م�ؤ�س�ستان �أردنيتان،
رغم اختالفهما يف الوظيفة� ،إال �أن لكل منهما دوراً فاع ًال يف �صناعة
الثقافة الب�رصية والتعريف باللغة التي تتناول اجلماليات .يثري هذا
البحث �أ�سئلة حول التعليم الر�سمي وغري الر�سمي للفن يف الأردن،
ودور هاتني امل�ؤ�س�ستني يف متكني وتكري�س الفن يف املجتمع ،وكذلك
يف ابتكار تعريفات للفنون.

حممد الباز ،لنتخيل ،2010 ،تركيب (فومك�س) ،ب�إذن من الفنان.
حممد الباز ،ب�ساط الريح ،2010 ،ر�سم ،مذياع ،ب�إذن من الفنان.

يعكف الفنان حممد الباز على �إجناز م�رشوعه الفني الكبري "بريكولري
النكورابل" (العبث يف ما هو غري قابل لل�شفاء) منذ العام ،١٩٩٣
معتمداً على معجم ب�رصي عنا�رصه؛ ال�صورة والأ�شياء والرموز
والكلمات ،والتي ي�صنعها �أو يجمعها �أو يعيد ا�ستخدامها يف كل
مرة يعيد فيها تركيب عمله .ولد الباز يف املغرب قبل �أن يهاجر �إىل
فرن�سا يف �سن مبكرة ،ونرى ت�أثري هذا الرحلة ،ب�شكل دقيق ،يف �أعماله
تخيل الأو�ضاع ال�سيا�سية واالجتماعية
"ال�صور" ،القائمة على
ّ
و"ال�شعرية" يف املغرب؛ البلد الذي مل يعرفه �إىل �أن عاد بعد �سنوات
وقد غدا فناناً .يف �أعماله ،يعر�ض الباز �أ�شياء تعتمد على �أمناط
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حم�سن حراقي ،وجهان لقطعة واحدة ،2010 ،فيديو1:51 ،
دقيقة .ب�إذن من الفنان.

حم�سن حراقي فنان متعدد التخ�ص�صات ،يناق�ش من خالل �أعماله
الفنية ،البنى الثقافية من حيث كونها نتاج ًا ملا بعد اال�ستعمار،
جمتهداً يف تفكيك الذاكرة اجلماعية ،وم�ستخدم ًا عنا�رص معرفية
وفنية متعددة .ي�شري فيلمه "وجهان لقطعة واحدة" �إىل العالقة
ما بني ال�صورة وال�سيا�سة واملال :يف العمل �صورة و�صوت عملة
معدنية تدور يف حركة لولبية على �سطح ،حركتها ال�رسيعة حتولها

فوزي لعرتي�س ،وجه لوجه ،2010 ،مر�آة ،خ�شب ،قطعتان كل
واحدة �2.6×100×150سم.

ي�ستخدم فوزي لعتريي�س موا َد خام ،بالإ�ضافة �إىل ال�صور ال�شعبية
امل�ستهلكة ،لإعادة ت�أويل فكرة "النحت" ك�أداة لت�شكيل فن ينقد نف�سه،
ويقدم كذلك وجهات نظر نقدية للمغرب املعا�رص" .وج ًا لوجه" عمل
يتكون من مر�آتني متطابقتني تقريباً ،ا�ستلهم �شكليهما من تف�صيلة

عبارات على ال�ضفاف و�أن�شطة �أخرى

مكربة لف�سيف�ساء م�ستخدم يف زينة البالط اخلزيف يف العمارة
الإ�سالمية التقليدية للق�صور يف املغرب .تقابل املر�آتان بع�ضهما
بع�ضاً� ،إحداهما لها طرف مبتور وهي مقلوبة كي يبدو ظهرها.
يعك�س العمل حميط موقع العر�ض ،وميكن كذلك قراءته انعكا�س ًا
لف�ضاء العر�ض وحتفيزاً لأن ندرك موقعنا يف العامل .يكرب العن�رص
املزدوج هنا لي�صبح �أكرث من منحوتة ،بخا�صة عندما نتحرك بني
جز�أيه ،وعندما ينتقل العمل من موقع �إىل �آخر.

الن�رشة 01

بارك ،ت�أ�س�ست العام  .٢٠٠٩يتكئ �إنتاج املجموعة على البحث عن
م�ساحات داخل املدينة .تقوم الفنانات با�ستئجار مواقع خالية يف
مناطق ح�رضية مدة �شهر ،ومن ثم حتولنها �إىل م�ساحاتهن الإبداعية
اخلا�صة من خالل �أعمال تركيبية و�أداءات جميلة و�شعرية�ُ .ص ِّور هذا
العمل على �سطح يف منطقة �سوق قدمية يف قلب �سي�ؤول ،يوثق "لوب
ذا لوب" (دور احللقة) بالفيديو �أداء فني ًا تقوم فيه فنانات بارت-
تامي �سويت الثالث ،واحدة تلو الأخرى ،بال�سري على حواف ال�سطوح
مم�سكات ب�أيدي بع�ضهن بع�ضاً ،ومت�صالت كلهن بحبل واحد .يك�شف
الأداء ،الذي ترافقه مو�سيقى من ت�أليف املجموعة نف�سها ،عن امل�صري
الواحد الذي يربط هذه املجموعة ،وخطر ال�سقوط الذي يتهددهن،
وهنا توثق حلظة الثقة املتبادلة والتعاون بني الفرقة� .صلة الأع�ضاء
الوحيدة باحلياة هي عرب �أع�ضاء الفرقة الآخرين ،وهنا يقرتح العمل
طريقة جتريبية للتفكري بالعمل اجلماعي.
يون�س رحمون� ،سفر  .2010عمل �إن�شائي .تراب ،حجر كبري،
�أحجار �صغرية ،ر�سم على ورق وطباعة رقمية .خمتلف املقا�سات.

يعتمد عمل يون�س رحمون على �إيقاع متكرر ،وهو مت�أثر بقوة
بالروحانية والطبيعة والريا�ضيات وحياته ال�شخ�صية .ملعر�ض
"عبارات على ال�ضفاف و�أن�شطة �أخرى" ابتكر رحمون عم ًال �إن�شائي ًا
عمانَ .قد َِم �إىل العر�ض يف الأردن من جبال
يف غرفة حمددة يف ّ
الريف ،وهي نقطة البداية مل�رشوع "غرفة الآن/هنا" ،مروراً بتطوان
ودم�شق ،وابتكر الفنان خالل رحلته العديد من الطرق ليت�شارك
عمان من خالل جمموعة �أعمال ت�ؤ�رش على
م�رشوعه "�سفر" مع �سكان ّ
الرابط الذي يجمع بني املكانني ،واملتمثل باجلبال ،والرحلة التي
رافق رحمون فيها احلجر الكبري والأحجار ال�صغرية والكتاب الأبي�ض.

�أنطوين منتد�س ،حول الرتجمة :ميدو/خوف،2010-2007 ،
فيديو وطباعة ون�صو�ص على اجلدار .ب�إذن من الفنان.

يطرح عمل �أنطوين منتد�س �أ�سئلة حول ال�سيا�سة وتبادل املعلومات
والعالقة بني الف�ضاءات اخلا�صة والعامة .بد�أ منتد�س م�رشوعه
"عن الرتجمة" العام  ،١٩٩٥وبحث يف م�سائل الت�أويل والرتجمة يف
العامل يف �أكرث من ثالثني عم ًال فنياً" .عن الرتجمة :ميدو/خوف"
فيلم ُ�ص ِّور بني طريفة وطنجة يف عام  ،٢٠٠٧ويركز على احلدود
بني �إ�سبانيا واملغرب .ي�ستخدم الفيلم �صوراً ون�صو�ص ًا موجودة،
ويوظف يف املقام الأول املقابالت التي ي�س�أل فيها منتد�س �سكان
جانبي م�ضيق جبل طارق عن مفهوم اخلوف .عر�ضت �أعمال منتد�س
الفردية واجلماعية حول العامل يف ف�ضاءات عامة ،منها :قنوات
التلفزة ولوائح الإعالنات و�شبكة االنرتنت واملعار�ض الفنية .وهو
يعمل �أ�ستاذاً يف معهد م�سا�شو�ست�س للتكنولوجيا.

كاثرين بون�سان ،دوار ،2006 ،طباعة ملونة ،ب�إذن من الفنانة
وجالريي يل فيل كالفاري ،باري�س.

تقب�ض كاترين بون�سان على �صور من جمموعات �شخ�صية و�أ�سواق
خردة و�أر�شيفات مكت�شفة ،ومن ثم تعيد ت�صويرها .غالب ًا ما ت�ؤدي
هذه العملية �إىل حوارات حميمة و�إىل تعاون مع �أ�صحاب ال�صور
الذين يختارون �أن ي�شاركوا الفنانة �صورهم وذكرياتهم .يف "دوار"،
ت�ضع الفنانة مناظر جلرف �صخري يقطعه نهر يف مدينة ق�سطنطينة
اجلزائرية مع �أجزاء من �صور لأج�ساد �صورتها الفنانة من �ألبومات
خا�صة.
زارت بون�سان مدينة البرتاء ،وهي ب�صدد تطوير م�رشوع يرتبط بهذه
الزيارة .اختريت جمموعة "دوار" للم�شاركة يف م�رشوع املعر�ض
نظراً لأوجه الت�شابه بني امل�شاهد التي ت�صورها املجموعة وبني
طبيعة مدينة عمان.

�أوطوبونغ نكانغا ،مقايي�س حمددة� ،2008 ،أكريليك على ورق
�21×29.7سم .ب�إذن من الفنانة.

فنانة �أدائية وب�رصية ت�ستخدم الرتكيب الفني وال�صور الفوتوغرافية
والر�سم والنحت .تظهر يف �أعمالها ه�شا�شة الب�رش وبيئاتهم املفرو�ضة
�أو اخلانقة .حتمل �أعمالها بارقة �أمل ،رغم م�سحة اخلوف التي تك�شف
عنها .تتناول �أعمال نكانغا الوقائع ال�سيا�سية وتبحث يف الأو�ضاع
االقت�صادية املتغرية ،ويف احلركة ،والنزوح ،وبخا�صة يف وطنها
نيجرييا .يف جمموعة "مقايي�س حمددة" ،تعر�ض نكانغا �سل�سلة من
أرا�ضي
الر�سومات ت�صل بني الأج�ساد ،وهياكل من �صنع الإن�سان ،و�
َ
جبلية ،تعك�س فيها العالقة اخلا�صة بني الإن�سان وبيئته ،وتن�سجم
مع طموح م�رشوع املعر�ض ككل.

بارت-تامي �سويت ،لوب ذا لوب (دوار الدائرة) ،2009 ،فيديو
لأداء .ب�إذن من الفنانات.

بارت-تامي �سويت جمموعة ت�ضم :ميون يل وبيونغجيه وجييونغ

حممد العربي الرحايل ،عمري (تف�صيل)،٢٠٠٩ - ١٩٨٤ ،
جمموعة من الر�سوم على علب ورقية� ،أحجام خمتلفة .ب�إذن من
الفنان وف�ضاء � ٢٩٥ × ١٥٠سم ،مارتيل.

يعود الف�ضل �إىل �أغنية �أم كلثوم اخلالدة "�أنت عمري" ( )١٩٦٤يف
ارتباط العاطفة بكلمة "عمري" �أكرث من غريها من كلمات اللغة
العربية .العربي الرحايل هاو ل�صيد ال�سمك� ،شغفوف بال�صيد يف
بحار �شا�سعة .يقدم عمله "عمري" مقتطفات من حياة الفنان الذي
يتخذ من جيب �سرتته حمرتفاً ،ومن علبة الثقاب لوحة ،ومن يده
حام ًال للوحة ،ومن العامل مادة للر�سم .حتمل علب ثقاب الرحايل
مالحظاته و�أحالمه ومتائم �صغرية غنية باملعاين� .صنع الفنان
جمموعة من املناظر اخلارجية والداخلية ،من م�شاهد احلياة اليومية
ون�سخ �أعمال فنية كال�سيكية ،و�صو ًال �إىل التقاط تعبريات ومالحظات
حميمة .يبحر الرحايل عرب م�ضيق جبل طارق ،النقطة الأقرب للعبور
بني �أوروبا و�إفريقيا ،وم�رسح الأ�سطورة القدمية التي فرق فيها هرقل
القارتني بع�ضهما عن بع�ض .واليوم له �أ�سطورة حديثة يغري فيها
امل�ضيق ال�ضيق �شباب �إفريقيا بالعبور ،وال�صياد الفنان �شاهد على
ما ير�سم يف منمنماته.

بتول ال�سحيمي ،بال عنوان (دلّة قهوة) ،2009 ،معدن .ب�إذن من
الفنانة وال�شقة  ،22الرباط.

تعيد بتول ال�سحيمي ت�صور امل�ستلزمات اليومية واملواد الطبيعية،
يحولها �إىل �أدوات للمقاومة يف ق�ضايا اجتماعية�-سيا�سية .يف
مبا ّ
م�ساءلتها للأعراف االجتماعية مفارقة ،حيث ت�ستخدم ال�سحيمي
لغة مبا�رشة مقتب�سة من الطرق الدعائية الر�سمية والإعالم ال�شعبي.
انطالق ًا من ا�ستعمالها الأ�صلي ك�أداة منزلية معروفة لدى ن�ساء
املغرب ،يعاد ت�شكيل دلة القهوة �أو طنجرة ال�ضغط مث ًال لت�صبح �شك ًال
غريب ًا مفتوحاً .يف �إعادة ت�شكيل الفنانة لأدوات املطبخ التي ترافق
"الزوجة املثالية" ،تت�صور الفنانة �إعادة ا�ستخدام الأدوات اليومية،
وحتولها من رموز احلياة املنزلية �إىل �أدوات للتعبري والأفكار
الثورية .مي ّثل "بال عنوان (دلة قهوة)" عم ًال فني ًا و�إ�شارة �إىل مترد
ن�سوي ي�صدران عن قدرة الفنانة على حتويل وظيفة الأ�شياء امل�ألوفة
واقرتاح منطق جديد لتغيري جمتمعي.

جيم�س ويب ،هناك �ضوء ال ينطفئ� ،2010 ،إنارة نيون،
�89×394سم .ب�إذن من الفنان.

�أجنز جيم�س ويب �أعما ًال فنية �إن�شائية كبرية عر�ضت يف معار�ض
ومتاحف ،بالإ�ضافة �إىل تقدمي مداخالت يف �أماكن عامة منذ عام
 .٢٠٠١ي�ستك�شف عمله طبيعة الإميان وديناميكيات اللغة يف العامل
املعا�رص ،وغالب ًا ما ي�ستخدم الغرائبية والإزاحة والدعابة كو�سائط
له" .هناك �ضوء ال ينطفئ" عبارة مرتجمة للعربية ومقتب�سة من
عنوان �أغنية لفرقة "ذا �سميث�س" الربيطانية ( ،)١٩٨٧مت جت�سيدها
على �شكل �إنارة نيون �أبي�ض ،ت�ضاء ليالً� .أزيح النغم التقليدي
املرادف للعبارة ك�أغنية واكت�سبت هنا معنى جديداً مت�ص ًال باملوقع.
ي�ؤدي و�ضع العمل �ضمن حميطه �إىل تعيينه جزءاً من املنظر
الطبيعي ،ويجعل منه نقطة جغرافية جديدة يف املدينة ،بالإ�ضافة
�إىل كونه ن�ص ًا عام ًا ومفتوح ًا على الت�أويل ال�شخ�صي ،ال يحمل �أي
�صفة جتارية �أو ربحية.
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عبارات على ال�ضفاف و�أن�شطة �أخرى

الن�رشة 01

امل�شاريع يف مدينة عمان

من جبل القلعة �إىل جبل اللويبدة
جولة يف املدينة بتنظيم م�شرتك مع همزة و�صل

الثالثاء  ٩ت�رشين الثاين  ٢٠١٠ال�ساعة  ٤م�ساء

د�شن فيه حديقة ،يف جبل القلعة ،تنطلق رحلة
من موقع ُي� َؤمل �أن ُت ّ
الكت�شاف الطرق غري الر�سمية التي تقود �إىل العمل الفني ال�ضخم
"لنتخيل" ،للفنان حممد الباز ،واملركب على واجهة جممع الفحي�ص
يف جبل اللويبدة ،واملطل على �شارع ال�سلط يف و�سط املدينة .يتبادل
�أهايل املنطقة والأطفال والنا�شطون واخلرباء الأفكار حول �سبل
�إيجاد م�ساحات م�شرتكة من مثل م�رشوع حديقة يف و�سط املدينة.

فيها الرواية يف الوقت نف�سه الذي تكت�شف فيه املدينة من قبل
امل�شاهد-القارئُ .يربط كل ف�صل مبحطة �أو موقع يف املدينة
ويحاول امل�شاركون و�صل حياة امل�ؤلف بكتابته ،ويتم التعرف
على �أمكنة م�شهورة �أو جمهولة وردت يف الن�ص الروائي خالل هذه
اجلولة .هذا العمل الأ�صيل الذي يقدم يف �شكل مطبوعة جتريبية،
يوظف الأدب والفن الب�رصي يف �آن واحد .وي�ستخدم الف�ضاء
احل�رضي لإحياء هذا ال�رسد ،ويقرتح مكان ًا لاللتقاء والعواطف
والبحث واالكت�شافُ .ت�ستخدم الرواية كنقطة انطالق يف ور�شة
للكتابة والقراءة الإبداعية تنظم يف دارة الفنون ،ويتزامن مع
الور�شة برنامج �إذاعي ينتجه راديو ال�شقة .٢٢
"م�رشوع �شيق" يف اال�ستوديو بجبل عمان

 ٨ت�رشين الأول  ٦ -ت�رشين الثاين ٢٠١٠

تنظم �سل�سلة من اللقاءات الأ�سبوعية مع جمموعات خمتارة من
الفنانني والك ّتاب و�صناع الأفالم واملو�سيقيني والأ�صدقاءُ .يختار
لكل اجتماع جمموعة ع�شوائية من الأفراد من بيئات خمتلفة
ويحملون �آراء متباينة ،كي يناق�شوا م�سائل تتعلق بالإبداع،
ويتقدمون باقرتاحاتهم احلرةُ .تو ّثق اللقاءات من خالل تدوين
املالحظات يف الكتاب الأول مل�رشوع املعر�ض ،وكذلك بت�سجيالت
�صوتية و�صور فوتوغرافية.

هاين علقم ،ر�سم على ك�سارة احلجر بجبل الن�رص
لوحات م�ستوحاة من ذاكرة الطفولة يف مدينة عمان
م�رشوع تذكاري متخ َّيل من ذاكرة الفنان يت�صل مبكان حمدد ،هو
جبل الن�رص .بعد ع�رشين عاماً ،يعود هاين علقم لزيارة املكان،
ت�صور اللوحات حواراً مع �سكان
ويت�أمل م�شاعره �إزاء حركة الزمنّ .
املنطقة وت�ستعر�ض ذكرياتهم عن احلاجة �صبحة .يقيم هاين علقم
ويعمل يف �أماكن خمتلفة يف �أرجاء املدينة ،بع�ضها جمهول وبع�ضها
موا�ضيع �أ�سا�سية يف �إنتاجه الفني" .ك�سارة
معروف ،ويوظفها يف
َ
احلجر" هذه واحدة من �أماكن كثرية �أ�صبحت مبرور الزمن خالية من
ال�سكان ،بينما َي�ستخدم امل�رشوع احل�رضي والعمراين حجار الك�سارة
لبناء املدينة.

الأبواب مفتوحة لزيارة مر�سم عبداحلي م�سلم بجبل الق�صور

لقاءات دورية ،اللقاء الأول الأربعاء  ١٠ت�رشين الثاين  ٢٠١٠ال�ساعة  ٦م�ساء

جمموعة من اللقاءات مع الفنان عبد احلي م�سلم تبد�أ بزيارة
حمرتفه .م�سلم فنان فطري عمل بجد على توثيق التاريخ احلديث
للفل�سطينيني .باالعتماد على املواد املتوفرة ،يعيد الفنان �صياغة
حية
م�شاهد من احلياة اليومية يف وطنه املحت ّل فل�سطني التي بقية ّ
يف ذهنه منذ ُه ّجر من قريته الدوامية عام � .١٩٤٨أ�سهم م�سلم
يف التوثيق للكفاح الفل�سطيني وحلركات التحرر يف لوحاته .ميكن
النظر �إىل هذا الأر�شيف امل�صور على �أنه التمثيل الأول لأمة تكتب
تاريخها بنف�سها وال جتمع �صوره فح�سب.

افتتاح خا�ص للأطفال  -دارة الفنون بجبل اللويبدة

اخلمي�س  ١١ت�رشين الثاين  ٢٠١٠ال�ساعة � ١١صباح ًا

ينظم برنامج التعليم الفني يف دارة الفنون افتتاح ًا خا�ص ًا للأطفال
حمر�ض ًا اجلمهور الفتي على احلوار مع الأعمال املعرو�ضة ،وم� ّؤمن ًا
ّ
لهم فر�صة االلتقاء باملن�سق والفنانني.

ن�رش لرواية م�ؤن�س الرزاز "جمعة القفاري" يف ف�ضاءات ح�رضية
م�سرية ت�رشف عليها �سمر دودين ،وتقام ب�شكل دوري .االنطالقة من
� ٤٤شارع منر العدوان ،جبل اللويبدة.

اخلمي�س  ١١ت�رشين الثاين  ٢٠١٠ال�ساعة  ٣:٣٠م�ساء.

يف طريق م�ؤن�س يتم التعريف برواية م�ؤن�س الرزاز "جمعة القفاري:
يوميات نكرة" يف �أرجاء حي جبل اللويبدة ،و�أثناء قراءتها ،يتم
ت�صور كل ف�صل-حمطة على �أنه جتربة �أدبية وب�رصيةُ ،تكت�شف
ّ
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ور�شة راب وغرافيتي ،يقودها ن�ضال اخلريي (غرافيتي) ،ترابية (راب)
وفرا�س �شحادة بجبل الن�رص
 ١٢ت�رشين الثاين  ٢٤ -كانون الأول ٢٠١٠

ثمان مدار�س ،يعيدون �إحياء نافورة
ت�ضم الور�شة  ١٠م�شاركني من ِ
يف حي جبل الن�رص من خالل ور�شات �أ�سبوعية على مدى �شهرين.
حتاول الور�شات ترجمة الأفكار واالقرتاحات حول احلي بت�شكيالت
من ر�سوم اجلدران (غرافيتي) ومو�سيقى الراب .يعر�ض امل�شاركون
نتائج الور�شة من جداريات الغرافيتي والقطع املو�سيقية يف فعالية
تقام يف ملعب جبل الن�رص.

"الفن يف جميع �أحواله"
برنارد مركاده يتحدث �إىل في�صل دراج

اجلمعة ١٢ ،ت�رشين الثاين  ٢٠١٠ال�ساعة  ٦م�ساء  -دارة الفنون
ناطق بالفرن�سية مع ترجمة �إىل العربية

�سل�سلة من احلوارات تعقد يف دارة الفنون يقودها املفكر والناقد
ومن�سق
الأدبي في�صل دراجُ ،ت�س َته ّل بحوار مع م�ؤرخ الفن الفرن�سي
ّ
املعار�ض برنارد مركاده.
يدر�س اجلماليات وتاريخ الفن يف املدر�سة الوطنية
برنارد مركاده ّ
العليا للفنون اجلميلة يف باري�س �سريجي .له م�ؤلفات عدة منها
درا�سة عن "مار�سيل دو�شامب ،حياة لها ر�صيد" (فالماريون ،
 ،)٢٠٠٧بالإ�ضافة �إىل "فابري�س ايرب" (فالماريونَ .)٢٠٠٩ ،ن َّ�سق
مركاده معار�ض كثرية من بينها معر�ض "الزيادة واحلذف" (بينايل
�ساو باولو ،)١٩٩١ ،و"التحول" (بينايل غوانغجو ،)١٩٩٧ ،و"فيما
يبدو �أنه اجلنوب ،خرائط عاطفية ووثائقية" (املركز الإقليمي للفن
املعا�رص� ،سيته.)٢٠٠٧ ،

www.radioapartment22.com
R22-amman
راديو ال�شقة  - 22عمان

�أين تذهب؟ م�رشوع خريطة لرائد �إبراهيم
 ٤ت�رشين الأول  ١٠ -ت�رشين الثاين ٢٠١٠

يجرب رائد �إبراهيم يف م�رشوعه ر�سم خريطة جديدة يف عمان.
خريطة "�أين تذهب؟" تك�شف حقائق تكون عادة حمتجبة يف التاريخ
اخلريطي .طور �إبراهيم جزءاً من م�رشوعه يف ور�شة ُعقدت يف جبل
النظيف �أ�سهم فيها  ٤٠م�شارك ًا اختربوا وجوه املدينة املختلفة.
اختار الفنان وامل�شاركون ف�ضاءات عامة وخا�صة يف عمان َت ُه ّمهم،
وحللوا ا�ستعماالت هذه الف�ضاءات وخ�صائ�صها .يعيد �إبراهيم ر�سم
خريطة تتوازى مع اخلريطة ال�سياحية للمدينة با�ستعمال املواقع
التي اكت�شفها .جت�سد خريطة �إبراهيم اختيار الأفراد لتعريف
عمان ومعاملها غري الر�سمية ،فيما تورط ال�سكان يف ت�أمل الطرق
واملحطات التي يبنون حياتهم حولها ،وتتك�شف من خالل هذه
العملية الديناميكيات االجتماعية واالقت�صادية وال�سيا�سية والدينية
للمدينة النامية.
مداخلة على درج ندمي املالح (دارة الفنون)
يتمدد ف�ضاء املعر�ض احلي عرب مداخلة على جدران املبنى اجلديد
لدارة الفنون .هذا امل�رشوع هو واحد من �سل�سلة مداخالت يتم االتفاق
على تنفيذها مع فنانني يف مواقع خمتلفة يف املدينة .لهذا املوقع
يبحث الفنانون امل�شاركون يف موا�ضيع "حيوانات ،نباتات� ،آالت،
وح�رضيات".
مالحظة :تنظم جولة حول املواقع واال�شتغاالت يف املدينة ،تبد�أ يف جبل
عمان وتنتهي يف دارة الفنون بجبل اللويبدة ،يوم  ١٢ت�رشين الثاين ٢٠١٠
ال�ساعة  ٤م�ساء.

عبارات على ال�ضفاف و�أن�شطة �أخرى
من تن�سيق عبداللـه كروم
لدارة الفنون  -م�ؤ�س�سة خالد �شومان ،عمان
�شكر لكل الفنانني وامل�ساهمني امل�شاركني يف املعر�ض وامل�شاريع
يف املدينة .و�شكر �أي�ض ًا لدعم جالريي يل فيل دو كالفري ،همزة
و�صل ،رواد ،واال�ستوديو.
�شكر خا�ص لكلية الفنون والت�صميم ،اجلامعة الأردنية ،و�أمانة
عمان الكربى.
دارة الفنون  -م�ؤ�س�سة خالد �شومان
� 9شارع ندمي املالح ،جبل اللويبدة ،عمان
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