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جويل رياشي

ب في  المعرض دعا اليه اربعة ط
"الماستر المهني في النقد االدبي" 
في جامعة القديس يوسف )فاديا 
كليمانس  س��م��اح��ة،  ش��ادي��ا  عنتر، 
ك����وت����ار وم��������ارك م����ع����رك����ش( ت��ح��ت 
اشراف االستاذة ليا صيدناوي وهو 
تعلموه  ما  صة  لخ تطبيق  بمثابة 

في اطار الماستر.
با بالمعنى الحرفي  هم ليسوا ط
للكلمة، فلكل منهم مسيرة مهنية 
م���ن خ�ال  ت��ع��زي��زه��ا  ارادوا  ط��وي��ل��ة 
وال��  الفني  النقد  ف��ي  الماستر  ه��ذا 
ارت�����أت  ال������ذي   CURATORIAT
ج��ام��ع��ة ال��ق��دي��س ي��وس��ف اط�اق��ه 
م��ن��ذ ارب����ع س��ن��وات ل��م��واك��ب��ة تطور 

المشهد الفني في لبنان.
التقت ش��ادي��ا سماحة  "ال��ن��ه��ار" 
وف����ادي����ا ع��ن��ت��ر الل���ق���اء ال���ض���وء على 
ال��م��ع��رض وال��ج��دي��د ال���ذي يقدمه، 
ع��ل��م��ا ان�����ه ي��س��ت��ض��ي��ف 7 ف��ن��ان��ي��ن 
ش���ب���اب ع��م��ل ال��م��ن��س��ق��ون االرب���ع���ة 
اب�������راز  ع����ل����ى   CURATEURS((
العام  ال��م��وض��وع  اط���ار  ف��ي  اعمالهم 

بطريقة غير تقليدية.
وت���ق���ول س��م��اح��ة ان "ال��م��ع��رض 
مباح  ال عن  مختلفة  بطريقة  يعّبر 
ب��ال��م��ح��رم��ات، ولكننا  ي��س��م��ى  م��ا  او 
اردن�����ا ف���ي ال���وق���ت ع��ي��ن��ه اال ت��ك��ون 

ه�������ذه ال����ط����ري����ق����ة ف����ظ����ة. ال����س����ؤال 
ال���م���ط���روح ه��ن��ا ه����و: ك��ي��ف ي��ع��رض 
يخبئها  وكيف  حميميته  االن��س��ان 
ي��ت��داخ��ل الحميمي  اي��ض��ا؟ وك��ي��ف 

والمعروض؟"
ت��ض��ي��ف ع���ن���ت���ر: "ه������ذه ال��ف��ك��رة 
المكان  جّسدناها في مكان، وهذا 
تختبئ  حيث  البيت  ه��و  البديهي 
الحميمية او من حيث تخرج. لذا لم 
نرد اقامة المعرض في صالة عرض 
 WHITE��ب��ال ي��ع��رف  م��ا  او  تقليدية 
الجميزة،  ف��ي  بيتا  ف��اخ��ت��رن��ا   BOX
وه�����و ب���ي���ت م���ه���ج���ور ق���ي���د ال��ت��رم��ي��م 
ك���ان���ت ت��م��ل��ك��ه ع��ائ��ل��ة ارم���ن���ي���ة. هو 
بيت جميل ذو طابع تاريخي اي انه 
تاريخ حميمية  بين جدرانه  يحمل 

اشخاص عاشوا فيه".

"الحنفيات الهامسة"
وم��������ن ال�����م�����ع�����روض�����ات ت���رك���ي���ب 
ل����ل����ف����ن����ان ش�����رب�����ل ع��������ون ب����ع����ن����وان 
ع��ب��ارة   "WHISPERING TAPS"
عن حنفيات وقساطل تصدر منها 
وش��وش��ات اذا اق��ت��رب ال��زائ��ر منها 
س��م��ع اص����وات خ��ادم��ات ف��ي م��ن��ازل 
معاناتهن  وسجل  الفنان  ح��اوره��ن 

ووضعها في الحنفيات.
وكذلك يعرض عون في تركيب 
ت��دق باستمرار،  اج��ه��زة هاتف  آخ��ر 
فاذا اقترب الزائر ورفع احداها سمع 

التقاهم  مهمشين  ان���اس  اص����وات 
العامة وسجل  الحدائق  الفنان في 

قصصهم.
ي��ض��ع��ك ه����ذان ال��ت��رك��ي��ب��ان ام���ام 
حقيقة هي انه في امكاننا التواصل 
م���ع ال���ن���اس ال��م��ه��م��ش��ي��ن ف��ق��ط اذا 
اردن��ا ذلك واقتربنا منهم او "رفعنا 

السماعة".

أسّرة وشبابيك وحكايا...
نديم  الفوتوغرافي  المصور  ام��ا 
اص���ف���ر ف��ي��ع��رض ح��م��ي��م��ي��ة س��ري��ره 
ال���خ���اص م���ن خ��ال ص���ور وف��ي��دي��و. 
ف���ف���ي ه������ذه ال���م���ج���م���وع���ة ب���ع���ن���وان 
"أس��ّرة" دأب المصور على تصوير 
س���ري���ره ك���ل ي���وم ع��ن��د اس��ت��ي��ق��اظ��ه 
م���ن ال����ن����وم، ل��ت��رم��ز ك���ل ص�����ورة من 
تضمنته  وم��ا  ليلته  ال��ى  المجموعة 

م ورغبات... من اح
م�����ن ج���ه���ت���ه، ي����ع����رض ال���م���ص���ور 
الخاصة  العمال  حياة  ع��ودة  ج��ورج 
ف����ي ال�������ورش وال����ب����ي����وت م����ن خ��ال 
الشبابيك  خلف  من  التقطها  صور 
الفاصل  الحد  ه��ذا  ال��ى  ترمز  "التي 
بين ال��خ��ارج وال��داخ��ل ال���ذي نبحث 
عنه في المعرض"، وفق عنتر التي 
للعمال  مختلف  ب��ع��د  ع��ن  ت��ت��ح��دث 

تظهره حميمية صور عودة.
االك���ث���ر حميمية  ال���م���ك���ان  وف����ي 
ال����ح����م����ام، ت��ع��رض  ال���ف���ي��ا اي  م����ن 
ع��ي��د عملين صوتيين  رن���ا  ال��ف��ن��ان��ة 
"ب��ك��ون  ب��ع��ن��وان  االول   )AUDIO(
كلبة اذا" والثاني "عبالي". يدخل 
زائ����ر ال��م��ع��رض ال���ى ال��ح��م��ام ويضع 
سماعتين على اذنيه فيجد نفسه 
ام��ام م��رآة يستمع الى ث��ورة داخلية 

الم��رأة من خ�ال واب��ل من العبارات 
اذا ما تركتو...  ب"بكون كلبة  تبدأ 
بكون كلبة اذا ما ضعفت... بكون 
كلبة اذا ما تركت البيت"... هكذا 
ت��ص��ب��ح ح��م��ي��م��ي��ة رن���ا وم��ك��ن��ون��ات��ه��ا 
ال��م��ك��ب��وت��ة م��ل��ك ال����زائ����ر م���ن خ�ال 

المرآة...
حجار  ديما  تعرض  جهتها،  م��ن 
ع��م�ا م��رك��ب��ا خ��اص��ا ب��ال��م��ع��رض عن 
ال���دي���ان���ات وال���ج���ن���ة ورم�����ز ال��س��ل��ط��ة 
ال���دي���ن���ي���ة ي����ب����دأ ف����ي ب����اح����ة ال��ف��ي�ا 
وينتهي في غرفة عليا، فيه تصوير 
ل��ل��ج��ن��ة ع��ل��ى ان��ه��ا م�����زورة وأش���ب���ه ب 
للرقابة...  ومكان  "مكتب حساب" 
اما رندا ميرزا فتعرض صورا مركبة 
ت��ظ��ه��ر رؤوس رج����ال ع��ل��ى اج��س��اد 
نساء والعكس بعنوان "عن الجنس 
ل���ة ع����ن ط��ب��ي��ع��ة  وال����ج����ن����در" م���ت���س���اء

االنسان وهل في امكانه ان يكون 
.)asexué( عديم الجنس

اما المصورة الرا تابت فقد زارت 
ف��ي بيوتهن حيث دردش��ت  ن��س��اء 
م��ع��ه��ن وال���ت���ق���ط���ت ل���ه���ن ص������ورا ال 
ألن  طبيعتهن  ع��ل��ى  فيها  ي��ب��دون 
ش���خ���ص���ا غ���ري���ب���ا اق���ت���ح���م ح��م��ي��م��ي��ة 

بيوتهن.
وت����رك����ز ش����ادي����ة س���م���اح���ة ع��ل��ى 
ال��ع��رض العصرية  "أه��م��ي��ة ط��ري��ق��ة 
م��وض��وع  ت��ح��اك��ي  ال��ت��ي  والمختلفة 
المعرض وتربط بين االعمال وبين 
اجزاء البيت في عملية ذهاب واياب 
ب��ي��ن ال��داخ��ل وال���خ���ارج ت��ح��دد لعبة 
هو  ه��ذا  االس��اس��ي��ة.  السينوغرافيا 

."curateurs صلب دورنا ك

Joelle.riachi@annahar.com.lb

التلفونات تحكي في المعرض.

معرض عن الحميمية والالمباح يفتتح اليوم
ب يف الـ CURATORIAT يف اليسوعية يخرجون من التقليد! اّ ط

 "UNSAID UNHEARD يقتحم معرض
"UNTITLED الذي يفتتح اليوم في فيال 
"PARADISO" في الجميزة خصوصية بل 
حميمية بعض الناس. ليس الهدف، وفق 

المنظمين، االقتحام في ذاته، بل الوقوف 
عند الحد الفاصل بين الخاص والعام 

والتساؤل عما يجب ان يكون عاما وعما 
ُيفضل ان يبقى خاصا.




