
 الوسائطو "تماوج" بين الثيمات 

 منصة جامعة للفنون .. 13بينالي الشارقة 

 

نحو ما يتخطى فضاء  2017مارس/ 10الذي افتتح يوم الجمعة املاض ي  : تماوج13 يمض ي بينالي الشارقة

إلى وسائط فنية متعددة تشمل السينما واملسرح  الفيديو واألعمال التركيبية ون وفن العمل الفني املفاهيمي

تحول إلى منصة جامعة للفنون تتداخل وتتناغم فيما بينها وعروض األداء، وهو في ذلك يواملوسيقى 

 .والطهي واملحاصيل واألرض املاءمتماوجة بين ثيمات البينالي األربعة 

وعليه يأتي جزء من األعمال املقدمة في البينالي في سياق تفاعلي مع الجمهور، كأن يتحول الطعام إلى 

ئي والطهي مساحة لتناول التصحر الذي يتهدد العالم كما جاء عليه  الغداء الذي قّدمه كوكينغ عرض أدا

 إياه إلى عرض أدائ
ً
 إطار  ي يضع فيه الفنان "سيكشنز بعنوان "كاليمافور" ظهيرة السبت املاض ي محوال

ً
 ا

 الطبيعة واملناخ".للمواسم الجديدة إلنتاج واستهالك الغذاء، والتي ظهرت جراء تدخالت اإلنسان في 

 من  تحكمتهيمنت على "كاليمافور"، فكرة التصحر والتي 
ً
بدورها باألطباق املقدمة على الغداء. وبدال

االعتماد على برامج املساعدات التي تصل قيمتها ماليين من الدوالرات، فإن "كاليمافور"، يعيد التفكير 

 املشهد الطبيعي املتغير. فيما يمكن لألشياء القابلة لألكل أن تسهم به في فهم

كل من رانيا غصن والهادي الجزائري في محاضرتهما األدائية "عن النفط والجليد"  اتخذوفي سياق متصل 

أن "مشروع جبل جليدي هو أفضل   1976التي أوردها عام من مقولة األمير السعودي محمد الفيصل 

 لعملهما "عن النفط والجليد"، إذ عمل 
ً
الفيصل مع جورج موغين وبول إيميل فيكتور من النفط" محورا

إلنشاء شركة "آيسبرغ ترانسبورت إنترناشونال"، لدراسة ما إذا كان يمكن سحب جبل جليدي مسافة 

كيلومتر من القارة القطبية إلى جدة. يستعيد "عن النفط والجليد" هذه الحلقة التاريخية ليقدم  14,000

، قصة تفاعلية تتناول بالنقد مصانع تحل
ً
ية املياه ذات االستهالك الكثيف للطاقة، وبشكل أوسع نطاقا

العواقب الجغرافية للتغير املناخي. يشرك املشروع هذا الهاجس اإليكولوجي املعاصر املهم في نسق من 

 السرد القصص ي تجري مقاربته عبر وسيط الرسم املعماري.

معاينة لخطابات على اتصال رة عيس ى وحملت املحاضرة األدائية "كوكب مارق" ألرجونا نعمان وشهي

 في نظامنا الشمس ي. 
ً
 مارقا

ً
بدراسة األحياء الدقيقة واألحالم في إطار متأسس على مخيلة تفترض أن  كوكبا



 من االصطدام بها، فإنه يعلق في حالة تقييد مزدوج. يفتت هذا االضطراب 
ً
ينحدر نحو األرض، لكن بدال

 من حاالت الكسوف املستمرة.  الحياة اليومية إلى تعقيدات طويلة
ً
وشراذم غير مستقرة، فيخلق وضعا

انس أبو حمدان من اإلنصات والسماع محوران ور بينما تتخذ املحاضرة األدائية "مراقبة الطيور" لل

 شمال العاصمة السورية  25رئيسان لبنية محاضرته التي يعاين من خاللها سجن صيدنايا )
ً
كيلومترا

لى شهادات الناجين من السجن بوصفهم "شهود سماع" إذ إن قدرة املعتقلين دمشق" وليعمل حمدان ع

على رؤية أي ش يء في صيدنايا كانت مقيدة بدرجة كبيرة حيث احتجز معظمهم في العتمة معصوبي األعين 

 تجاه األصوات 
ً
أو مجبرين على تغطيتها بأيديهم. ونتيجة لذلك، فقد طّور املعتقلون حساسية عالية جدا

يطة، ما أتاح للفنان تصّور السجن وإعادة تكوينه واكتساب بصيرة تتيح له معرفة الحاصل داخل املح

 ه.جدران

  املسرح وعروضوعلى صعيد 
 
"قريب من هون"  هما: عمالنعلى خشبة معهد الشارقة للفنون  ّدمفقد ق

 
ً
بروفات" للجنازات، يؤدون " ومن تبقى من سكان املدن الحربمن خاللها  إخراج وتأليف روي ديب مقاربا

وليكون هذا العرض ثمرة تعاون بين جوليا قصار، ولينه سّحاب، وساندي شمعون، وليليان شالال، وفؤاد 

 عفره، وبشار فّران، وسنى رومانس، وريكاردو كليمانتي، كريكور جابوطيان، وروي ديب.

املدلوالت ، س سينيكوريس"مدينة نظيفة"، إخراج أنيستيس أزاس وبرودرومو  الثاني العمل يقاربينما ب

والفلسفية والسياسية لـ"النظافة" و"الطهر" بروح يونانية معاصرة. من ينظف أثينا؟ وملاذا  االجتماعية

الغالبية من عمال النظافة من النساء واملهاجرين؟ وملاذا تصف عبارة "حملة تطهير" عمليات الشرطة التي 

املرغوب فيها" )املهاجرون، املشردون، "املنحرفون"(؟  تعتزم تخليص الفضاءات العامة من الوجوه "غير 

إذ  ، العرض رواية يونانية كما حكاها الغرباء املفترضون  فقد قّدمإلى مسرح الواقع،  بانتماء العمل و 

النساء املهاجرات الالئي يعشن في أثينا ويعملن كعامالت نظافة خشبة املسرح وينسجن روايات تحتل 

  النمطية وفضح للعودة املقّنعة إلى الخطاب العنصري. للصور شخصية في تحٍد 

 فقد أح
ً
 في "سينما سراب املدينة" مقدمة لغة أما موسيقيا

ً
 مميزا

ً
 موسيقيا

ً
يت فرقة "كرخانة" حفال

موسيقية جديدة على اتصال بمفردات أصيلة في املنطقة واستخدام متنوع لآلالت املوسيقية تتخللها 

ت مذهلة، وصيحات استهجان من حين آلخر. تضم الفرقة فنانين من أحاديث تضج بالحياة، وحركا

بيروت والقاهرة واسطنبول وهم: عمر كاغالر، وطوني إيليه، ومازن كرباج، وموريس لوقا، وشريف 

 صحناوي، وسام شلبي، ومايكل زرانغ. 


