مؤسسة الشارقة للفنون ختتتم الدورة  11من "لقاء مارس"
اختتمت مؤسسة الشارقة للفنون (االثنني  19مارس  )2018فعاليات الدورة احلادية عشر من لقاء مارس السنوي ،اليت شهدت على
مدار ثالثة أايم عددا من احلورات واجللسات النقاشية وعروض األداء ،شارك فيها مجع من الفنانني والباحثني يف الشأن الفين والثقايف،
للنظر على حنو مجاعي يف الثيمات اليت طرحها اللقاء.
وكان "لقاء مارس" انطلق يوم السبت  17مارس  2018حتت عنوان "تدابري جمدية" عرب جمموعة من اجللسات ،متحورت حول
إمكانية ختطي معوقات اإلنتاج يف املمارسة الفنية ،والعمل خارج نظم اإلنتاج الرمسية مثل الغالرييهات واملتاحف ،إضافة لتناوهلا أثر
الكوارث الطبيعية والسدود كإحدى معوقات عملية اإلنتاج.
بينما ركزت جلسات اليوم الثاين على موضوعات ذات صلة ابلسينما وإنتاج األفالم ،يف تتبع لتطور السينما املستقلة ومنصات عرض
األفالم ،ودعم وإنتاج األفالم الواثئقية والتجريبية ،كما انقشت اجللسات مفهوم السينما الثقافية ،والفضاءات السينمائية التارخيية
وعالقتها بتطوير نتاج صناع األفالم.
كما تناول اللقاء يف يومه الثالث حماور متعلقة بتوظيف الفن كوسيط للبىن التحتية ،وتطرقت اجللسات إىل موضوعات عن املمارسات
املعمارية والتنمية احلضرية وانقشت أثر مشاريع االستدامة والتأهيل على تشكيل اجملتمعات احمللية واملدن .كما ركزت بعض اجللسات
على أتثري األوضاع االجتماعية والسياسية على عملية اإلنتاج املوسيقي .وتطرقت جلسات أخرى إىل موضوعات حول كيفية تكوين
لغة من جزيئات النصوص والكالم والرسوم.
وترافقت هذه اجللسات بتقدمي عدد من عروض األداء املميزة ،فقدمت الفنانة كلوداي بيجز عرض أداء قرائي بعنوان "إشكال لغوي"
والذي استخدمت بيجز خالله موسيقى غربية متنوعة كخلفية لقراءة املؤديني ،وقدم العرض ابلتعاون مع املوسيقي أليكس كالفريا
مطوع ونويال كوفيلو ،وركزت فيه على اللغة وعنصر التشارك اجلماعي.
واملؤداين أمني ّ
ويف سياق ختام لقاء مارس ذكرت رمي شديد انئب مدير مؤسسة الشارقة للفنون وقيّمة اللقاء" :لقد شهدت األايم الثالثة املاضية زمخا
تضمنت سردايت حتليلية حول سبل
كبريا يف احلضور ،وثراء يف طروحات املشاركني اليت أضاءت جوانب عديدة من ثيمة اللقاء ،و ّ

تفعيل اإلنتاج الثقايف وتلمس اآلليّات اجملدية يف التعامل مع اإلشكاالت واألزمات املستعصية يف ظروف أو أماكن خمتلفة" ..وأضافت
شديد" :يف كل دورة من دورات لقاء مارس يتعزز لدينا الشعور أبمهية هذه املنصة ،ويتأكد حرصنا على اختيار ثيمات وموضوعات

متثل استجابة حقيقية ملتطلبات الواقع امللحة واحتياجاته اجلوهرية ،آملني أن تكون هذه الدورة قد حققت بعض طموحاهتا املأمولة".
كما شهدت ساحة اخلط العريب حضورا الفتا يف العرض املوسيقي املسرحي الذي قدمه الفنان وائل شوقي بعنوان "أغنية روالند:
النسخة العربية" ،وقد شارك فيه  20موسيقيا من دولة اإلمارات العربية املتحدة ودولة البحرين ،حيث قدموا العرض ابللغة العربية

مستخدمني منط "الفجري" الغنائي وهو منط تراثي مرتبط بغواصي اللؤلؤ يف اخلليج العريب ،وقد تنوع أسلوب الغناء ما بني الغناء املنفرد
لبعض املشاركني والغناء الكورايل يف أغلب الوقت ،كما صاحب العرض آالت إيقاعية ورقص مستوحى من الفنون البحرية .ومجع
ِ
ب يف
عرض أداء شوقي بني تقاليد الشعر السردي املتباينة والغنية ،وهو يستند إىل عمل فرنسي أديب هام من القرن احلادي عشر كت َ
ميجد فيه عهد اإلمرباطور وفتوحاته إىل جانب احلرب البطولية اليت شنّها ابن أخيه روالند ضد السراسني (وهو مصطلح
زمن شارملانّ ،
استخدم لوصف املسلمني العرب).
ويف سياق متصل محل العرض الذي قدمه املؤلف واملوسيقي نيو مواينغا بعنوان "هنّام – ترنيم وتطريب" طابعا مميزا وحضورا كبريا.

وصاحب مواينغا يف تقدمي العرض  60مشاركا من أعمار وجنسيات خمتلفة ،جتاوبوا مع الدعوة العامة اليت أطلقتها املؤسسة يف فرباير
املاضي للمشاركة يف ورشة عمل تدريبية وعرض غنائي ضمن فعاليات لقاء مارس  .2018بدأ عرض األداء بتمرينات صوتية قصرية
متقطعة مواينغا ورددها املشاركون ومن مث قدم الكورال جمموعة من األغاين ابللغة العربية ،واإلجنليزية ،واهلندية ،والتاميلية ،والربازيلية،
واملالياالمية ،والسواحيلية ،ولغة من جنوب أفريقيا .كما قدم مواينغا عرض أداء آخر بعنوان "تسوهل – مجاهري اثئرة" سلط فيه الضوء
على تعقيدات احلياة املعاصرة يف جنوب أفريقيا يف أعقاب جتربته االستعمارية.
وابلتزامن مع لقاء مارس  2018مت افتتاح املعرض الفين "تدابري جمدية" والذي يتضمن جمموعة أعمال من مقتنيات مؤسسة الشارقة
للفنون ،وعملت تقييمه رمي شديد ،حبيث حتاكي األعمال املفاهيم النظرية اليت تضمنها "لقاء مارس" ،وقد تضمن املعرض جمموعة من
لكل من :جون أكومفرا وبسمة الشريف وشريف واكد وهليل التندير وحبر هبباين وسيمون فتال وحازم حرب وغولنارا
األعمال الفنية ٍّّ

كامساليفا وموراتبيك دجوماليف ومها مأمون وأملاغول منليباييفا ونعيم مهيمن ،وجمدي مصطفى ورائدة سعادة وعبد احلي مسلم زرارة.
وستثري هذه األعمال احملاداثت اليت ستجرى يف لقاء مارس بشأن قضااي "املقاومة" والتنظيم والشكل وتوسيع احلوار والتفاعل ملا
يتجاوز أايم اللقاءات الثالثة.

واجلدير ابلذكر أن معارض الفنانني حممد أمحد إبراهيم ،ولطيف العاين ،وزينب سديرة ،وآان بوغيغان ،ومىن السعودي يف مؤسسة
الشارقة للفنون ،مستمرة ومتاحة للجمهور لغاية  16يونيو 2018

