اهلجرة والوطن والرتحال يف معرض زينب سديرة "شؤون جوية ..هراء حبري"

الشارقة  – 28مارس – .2018

يتخذ معرض الفنانة اجلزائرية زينب سديرة "شؤون جوية ..هراء حبري" (افتتح يف  7مارس يف
أروقة مؤسسة الشارقة للفنون ويستمر لغاية  7يونيو) من اهلجرة والوطن والرتحال كلمات
مفتاحية ملقاربة سديرة اإلبداعية ،ومعرباً للمتلقي للدخول إىل عواملها املسكونة بتجليات تتمحور
حول تلك الكلمات املفاهيمية ،هي اليت أجربت على اهلجرة مع والديها من اجلزائر إىل فرنسا يف
سن مبكرة هرابً من ويالت العشرية السوداء اليت شهدهتا بلدها يف تسعينيات القرن املاضي،
ولتواصل هجرهتا إىل بريطانيا حيث تقيم اآلن.
يف كال اهلجرتني ارتبطت سديرة ابلسفن اليت كانت حتملها دائماً إىل اجملهول وأصبحت العنصر
ترو ،األمر الذي سيكون ماثالً
الذي يتكرر يف أعماهلا ليذكرها بقصتها ومئات القصص اليت مل َ
بقوة يف الفيديوهات اليت حيملها معرضها ،من بني وسائط أخرى ش ّكلت حامالً ألعماهلا الفنية.

ففي املعرض مخسة فيديوهات تتناول عوائق التواصل اللغوي واملعريف بني األجيال اليت نتجت عن
اهلجرة ،ومفهوم العودة إىل الوطن ،وتناقل اإلرث الشفاهي.
وحول استضافة املعرض قالت الشيخة حور بنت سلطان القامسي رئيس مؤسسة الشارقة للفنون:
"عاينت أعمال سديرة مفاهيم األسرة ،والتقاليد ،والتاريخ الشفاهي ،واهلجرة ،وتناقل املعرفة عرب
األجيال على مدى  17عاماً ،ورغم أن هذه القضااي أصبحت حمور اهتمام عام مؤخراً ،إال أن
عمل الفنانة يؤكد على استمرارية وجود هذه القضااي على مر التاريخ" .وأضافت "تستكشف
سديرة من خالل أعمال الفيديو ،والتصوير الفوتوغرايف ،واألعمال الرتكيبية مفاهيم النوع ،واللغة،
واهلوية ،والوطنية ،واحلداثة ،واهلجرة ،واليت غالباً ما تكون جزءً من السري الذاتية ،وقد صاغت
سديرة عروضها حبرفية عالية ما عزز احلوار حول ثيمات أعماهلا الفنية".
كما ضم املعرض عمالً بتكليف من مؤسسة الشارقة للفنون بعنوان "شؤون جوية" ،استكشفت
سديرة من خالله إمارة الشارقة عرب مطار "اخلطوط اجلوية اإلمربابلية الربيطانية" الذي أنشئ يف
منطقة احملطة يف إمارة الشارقة عام  1932ليكون أول مطار يف منطقة اخلليج العريب ،وأعادت
سديرة رسم املسار التارخيي للخطوط اجلوية وإنتاج رحلة مصورة ابستخدام واثئقيات رحلتها.
ويف هذا السياق قالت سديرة" :قررت أن أجنز هلذا املعرض أعماالً فنية جديدة تتمحور حول
إمارة الشارقة .هذه أول جتربة يل من هذا النوع حيث أنين عادة ما أجنز األعمال الفنية يف مشال
أفريقيا أو أورواب .لقد متكنت من اخلوض يف السياق الغين والتارخيي والثقايف واالجتماعي لإلمارة
وابلتايل حتدي أفكاري املسبقة"

واستكماالً حلكاايهتا مع السفن واهلجرة قدمت سديرة ضمن معرضها عمالً بعنوان "هياكل
حمطمة وعمارة املهجورين" الذي تضمن سلسلة من الصناديق الرتكيبية الضوئية تعرض صوراً
حتولت
التقطتها الفنانة لسفن غارقة على بعد بضعة كيلومرتات من "نواذيبو" يف موريتانيا ،وقد ّ
تلك املدينة املوريتانية إىل نقطة جتمع ملعظم املهاجرين غري الشرعيني من مجيع أحناء الصحراء
الكربى يف أفريقيا الساعني للوصول إىل جزر الكناري .ويسلط هذا العمل الضوء على اجلانب
املظلم من فكرة العبور ،وجيد يف القوارب الغارقة رمزاً للنظام االقتصادي املعومل .كما تق ّدم سديرة
يف عملها الرتكييب املعنون "قصص غارقة" مناذج لقوارب "الداو" اخلشبية اليت غرقت يف منطقة
اخلليج العريب ،وكانت تستخدم لتسهيل التجارة داخل وخارج املنطقة ،معاينة كيفية تش ّكل
األمكنة من خالل تن ّقل البشر والبضائع والثقافات عرب البحر.
ويف تنويع على ثيميت اهلجرة والتنقل فإهنا تقارهبما عرب "السلعة" بتحويل السكر إىل بديل عن
"املهاجر" املرحتل بني مواقع خمتلفة حول العامل ليصل إىل وجهته األخرية يف ميناء مرسيليا .وثقت
سديرة ما سبق من خالل أعمال متأسسة على الفوتوغراف محلت عناوين مثل "صومعة
السكر" ،و"طرق السكر" ،و"أسطح السكر" ،موثقة ابلصور أكواماً من السكر يف املستودعات
أبشكال مشاهبة للجبال واملناظر الطبيعية والطبقات اجليولوجية والطبوغرافية ،ليصبح السكر رمزاً
لكل من اجلغرافيا السياسية والرحالت عرب البحار واحمليطات ،كما لو أنه جماز لفقدان اهلوية
ٍّّ
الناتج عن اهلجرة ،حيث يفقد السكر خالل الرحلة اليت خيوضها هويته احمللية ويتحول إىل سلعة
عاملية تصدر إلىجميع أرجاء العامل.

عن مؤسسة الشارقة للفنون
تستقطب مؤسسة الشارقة للفنون طيفاً واسعاً من الفنون املعاصرة والربامج الثقافية ،لتفعيل احلراك
الفين يف اجملتمع احمللي يف الشارقة ،اإلمارات العربية املتحدة ،واملنطقة .وتسعى إىل حتفيز الطاقات
اإلبداعية ،وإنتاج الفنون البصرية املغايرة واملأخوذة هباجس البحث والتجريب والتفرد ،وفتح
اهلوايت الثقافية واحلضارية ،ومبا يعكس ثراء البيئة احمللية وتعدديتها الثقافية.
أبواب احلوار مع كافة ّ
وتضم مؤسسة الشارقة للفنون جمموعة من املبادرات والربامج األساسية مثل "بينايل الشارقة"
و"لقاء مارس" ،وبرانمج "الفنان املقيم" ،و"الربانمج التعليمي" ،و"برانمج اإلنتاج" واملعارض
والبحوث واإلصدارات ،ابإلضافة إىل جمموعة من املقتنيات املتنامية .كما ترّكز الربامج العامة
والتعليمية للمؤسسة على ترسيخ ال ّدور األساسي الذي تلعبه الفنون يف حياة اجملتمع ،وذلك من
خالل تعزيز التعليم العام والنهج التفاعلي للفن.

