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"املاستر املهني يف النقد الفني" يف اليسوعية ُيطلق مؤتمره االول اليوم
املتوسع يفرض إيجاد مهنيين ملواكبته والتفاعل معه
املشهد الفني ّ
جويل رياشي

ال يخفى ع�ل��ى اح��د ت�ط��ور المشهد
الفني (التشكيلي ،المسرحي )...في
لبنان في فترة ما بعد الحرب بحيث
انه قد ال يمر اسبوع من دون افتتاح
معرض او مهرجان ،ما انعش سوق
اللوحة وزاد االقبال على المهرجانات
والتظاهرات الفنية ...قد ال تكون
هذه الحركة بمثابة تلك التي كانت
قبل الحرب ولكنها ّ
تعوض ،نوعا ما،
النقص الذي اعترى المشهد الفني
ال�م�ن�ح�س��ر خ ��ال ال �ح��رب وال �ح��وادث
ال � �م � �ت � �ف ��رق ��ة واالوض� � � � � � � ��اع االم� �ن� �ي ��ة
المتأرجحة.
ف ��ي ه� ��ذا االط � � ��ار ،ارت� � ��أت ج��ام�ع��ة
ال�ق��دي��س ي��وس��ف اط ���اق "الماستر

المهني في النقد الفني وال � ��cura
 "toriatال��ذي دخ��ل سنته الرابعة
ويطلق اليوم مؤتمره االول بعنوان
"األدب ،ال �ف��ن وال �ع ��ال ��م ال �م �ع��اص��ر:
ق�ص��ص ،ت��اري��خ وذاك � ��رة"" .ال�ن�ه��ار"
تلقي الضوء على الماستر واهميته
وط ��اب��ه وال�م��ؤت�م��ر االول م��ع م��دي��رة
قسم اآلداب الفرنسية في الجامعة
ن��اي �ل��ة ت� �م ��رز ال �م �س��ؤول��ة اي� �ض ��ا ع��ن
الماستر.
مساحة تالق

"ما دفعنا الى انشاء هذا الماستر
هو ان المشهد الفني تطور في لبنان
ف��ي ف �ت��رة م��ا ب �ع��د ال� �ح ��رب ،ون�ش�ه��د
ب��اس �ت �م��رار والدة ف�ن��ان�ي��ن ج ��دد في
الساحة المحلية ،ما يفرض ان يكون

ه �ن��اك اخ�ت�ص��اص�ي��ون م�ه�ن�ي��ون في
ال�م�ج��ال ل�م��واك�ب��ة ه��ذا ال �ت �ط��ور .ه��ذا
ال�م��اس�ت��ر ال ي�ج��د ف�ن��ان�ي��ن ب��ل ي��دور
حول الفن .الفن هو نقطة ارتكازه"،
تقول تمرز.
ت� �ض� �ي ��ف" :ال � � �ه � ��دف ه � ��و اي� �ج ��اد
مساحة تاق حيث تتفاعل الممارسة
الفنية ،النظريات الفنية ،الخطاب
النقدي والعمل على االرض من اجل
تكوين مهنيين ف��ي القطاع الفني
والثقافي يفيد منهم لبنان وايضًا
بلدان الشرق االوسط".
وت �ج��در االش� ��ارة ال��ى ان الماستر
يحتاج الى سنتي دراسة (او اكثر اذا
اقتضت ظروف الطالب) بمعدل 120
رصيدًا تمكن المتخرج في نهايتها
من معرفة تحديات االبداع المعاصر
والمشهد المحلي ،وان يصبح فاعا
في المشهد الفني والثقافي بحيث
يلبي الحاجة الى اختصاصيين ،وان
يساهم في نشوء مشاريع ريادية.
"ال curatoriatهي
وتقول تمرز ان �
مهنة جديدة ،علمًا ان ال � ��curateur
ه��و ح��اف��ظ متحف او منسق معارض
(،)commissaire d’exposition
ول� �ك ��ن ال �م��اس �ت��ر ي� �ن ��درج اي� �ض ��ا ف��ي
اط� ��ار ال ��رؤي ��ة ال �ن �ق��دي��ة اي ان ��ه ي��رك��ز
ع�ل��ى ت�ع��زي��ز ال �ق ��درات ال�ن�ق��دي��ة ل��دى
ال�ط��اب ويعمل على رف��ع كفاءاتهم
ال �ت �ح �ل �ي �ل �ي��ة ل �ي �ت �م �ك �ن��وا م� ��ن ال �ن �ق��د
ال �م��وض��وع��ي ل ��اع �م��ال ال�ف�ن�ي��ة وس�ب��ر
اغوارها .اما االساتذة فهم اكاديميون
م�ت�خ�ص�ص��ون ف��ي ت��اري��خ ال �ف��ن وع�ل��م
االجتماع وغيرها من االختصاصات،
وه � �ن� ��اك اي� �ض ��ا ف� �ن ��ان ��ون م �ع ��روف ��ون
واصحاب غاليريهات ومهنيون آخرون
لبنانيون واجانب."...
وع ��ن ال �ت��دري��ب ال �م �ف��روض على
الطاب في اطار الماستر ،تقول ان
"للجامعة شبكة عاقات مع جهات
تستقبل طابنا في فترات تدريب
اب ��رزه ��ا :ال�م�ت�ح��ف ال��وط �ن��ي ،غ��ال�ي��ري
أجيال ،متحف الجامعة االميركية في
ب �ي��روت ،م�ه��رج��ان ال��رق��ص المعاصر
(م�ق��ام��ات) ،غ��ال�ي��ري ك�ت��ان��ه ،محترف

المؤتمر – الواجهة

نايلة تمرز تتحدث لـ"النهار".

أش� �ك ��ال أل � � ��وان ،م��ؤس �س��ة دب� ��اس،
متحف سيزار نمور ،مؤسسة apeal
و Beirut art centerوbeirut
 exhibition centerوالمؤسسة
العربية للصورة …".
تعددية االختصاص
والمقاربة

وت �ت �م �ح��ور ال � � ��دروس ال �ت��ي ت�ع��زز
ت �ع ��ددي ��ة االخ� �ت� �ص ��اص وال �م �ق��ارب��ة
ح ��ول ال �م��واض �ي��ع اآلت� �ي ��ة :ال �م �ع��ارف
االساسية في التاريخ ،علم االجتماع،
نظريات الفن وسوقه في المنطقة
وف��ي ال�ع��ال��م ،ال�م�ع��ارف والممارسات
المتعلقة بعالم المتاحف ،المعارف
وال � �م � �م� ��ارس� ��ات ال �م �ت �ع �ل �ق��ة ب �ع��ال��م
ال �م �ع��ارض وال �غ��ال �ي��ري �ه��ات ،ق �ي��ادة
المشاريع الفنية والثقافية ،النقد
ال� �ف� �ن ��ي وم � �م ��ارس � �ت ��ه ،ال� �ت ��دري� �ب ��ات
ال�م�ه�ن�ي��ة ،وت �ت��وج ب��أط��روح��ة ُيعمل
عليها تحت اشراف مدير بحوث.
اما عن المجاالت التي يفتحها هذا
الماستر ،االول من نوعه في لبنان،

(ميشال صايغ)

فهي م�ت�ع��ددة ومتنوعة واب��رزه��ا ان
ي�ص�ب��ح ال �م �ت �خ��رج :م�ن�س��ق م �ع��ارض،
ح��اف��ظ متحف او م�ج�م��وع��ات خاصة
او ارش�ي��ف ،م��دي��ر متحف او غاليري
او مركز فنون او مركز ثقافي ،مدير
مهرجان ،مستشارًا او ملحقًا ثقافيًا
لجمعية او مؤسسة او مركز ثقافي،
م�ن�ظ��م أح � ��داث ث�ق��اف�ي��ة (م �ع ��ارض،
اسواق فنية ،بيينال ،مهرجانات،)...
ملحقًا اع��ام�ي��ًا ثقافيًا ،ن��اق �دًا فنيًا،
مضيفًا العمال فنية...
وع��ن االق �ب��ال ع�ل��ى ه��ذا ال �ن��وع من
ال�م��اس�ت��ر ،ت�ق��ول ت �م��رز" :ل��دي�ن��ا ع��دد
ال �ط��اب ال� ��ذي ك �ن��ا ن �ت��وق �ع��ه .ليس
قليا
ال �م �ق��ارن��ة م ��ع ال �م��اس �ت��رات ال �خ��اص��ة
ً
ب ��االع ��ام م �ث ��ا ال �ت��ي ت �ج��ذب ال�م��زي��د
م��ن ال �ط��اب" ،م�ش�ي��رة ال��ى تعددية
الخلفيات المهنية للطاب اآلتين
من اس��واق عمل مختلفة كالهندسة
والتجارة والرقص والعلوم السياسية
وال� � �ف� � �ن � ��ون ال� �س� �م� �ع� �ي ��ة ال� �ب� �ص ��ري ��ة
والتصميم الغرافيكي والتسويق."...

وي �ع��ال��ج ال �م��ؤت �م��ر ال � ��ذي يفتتح
ص � �ب� ��اح ال� � �ي � ��وم ،ف � ��ي ح� � ��رم ال �ع �ل ��وم
االنسانية في طريق الشام ،موضوع
"األدب ،ال �ف��ن وال �ع��ال��م ال �م �ع��اص��ر:
ق �ص��ص ،ت��اري��خ وذاك � � ��رة" .وت�ق��ول
ت �م��رز ش��ارح��ة اه�م�ي�ت��ه" :ت��زام �ن��ًا مع
ت �ط��ور ال �ن �ق��د االدب � ��ي ال � ��ذي يعنى
اليوم بالنظر الى المادة االدبية في
اطار سياقها التاريخي والسياسي،
يتجه ادب ما بعد الحداثة الى بلورة
قصص شخصية من خال عاقاتها
مع الحوادث العامة .وكذلك يكمن
االنتاج الثقافي المعاصر عمومًا في
ال �ل�ج��وء ال ��ى ال �ت��اري��خ .وي�ت�ج�ل��ى ه��ذا
االتجاه خصوصًا في البلدان العربية
حيث الممارسات الثقافية مرتبطة
ب� �س� �ي ��اق ��ات ن� ��زاع � �ي� ��ة .وف � ��ي ل �ب �ن��ان
خ �ص��وص��ًا ،ي�س�ع��ى ادب � ��اء وف �ن��ان��ون
وسينمائيون ومخرجون ال��ى اع��ادة
احياء ما يسمى بالذاكرة الجماعية
ل �ف �ه��م م ��اض ��ي ال � �ح� ��روب م ��ن خ��ال
االدب والفن".
وم� ��ن ال �ع �ن��اوي��ن ال �م �ط��روح��ة في
ال �م��ؤت �م��ر ال� ��ذي ي�س�ت�م��ر غ� �دًا اي�ض��ا
وي�ص��در عنه الح�ق��ا ك�ت��اب توثيقي
العماله :علماء التاريخ وحرب لبنان،
ش��اع��ري��ة االط� ��ال واث� ��ار ال �ت��اري��خ...
"ارب � ��ع س ��اع ��ات ف ��ي ش��ات �ي ��ا" ل�ج��ان
جونيه ،تحديات المسرح في لبنان،
الليالي االخيرة في الهوليداي – ان،
الحرب الجزائرية ،الفنون واالع ��ام،
ال� ��ذاك� ��رة ال �ج �م��اع �ي��ة ف ��ي ال�س�ي�ن�م��ا
ال�ل�ب�ن��ان�ي��ة ،ط��ري��ق ال� �ش ��ام :م�س��اء ل��ة
ال��ذاك��رة ،المنفى :ال��ذاك��رة المجزأة
ف��ي "رج ��ال تحت ال�ش�م��س" لغسان
كنفاني...
وت�خ�ت��م ت �م��رز" :ه ��ذا ال�م��ؤت�م��ر هو
بمثابة واجهة ( )vitrineسنعرض
فيها ان�ت��اج�ن��ا ل�ل�ج�م�ه��ور ،فالجامعة
ليست مكانًا منغلقًا بل هي تسعى
ال ��ى اب� ��راز ان�ت��اج�ه��ا واالن �ف �ت��اح على
المجتمع المدني".
joelle.riachi@annahar.com.lb

