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مروان ت .عساف جامع أعامل فنيّة وباحث فني مقيم يف بريوت .حائز عىل ماجستري يف الفن املعارص من معهد
سوذبيز للفنون ( )Sotheby’s Institute of Artيف لندن عام  .٢٠٠٦عساف من رعاة الفنون عىل املستويَني املحيل
والدويل ،وعضو يف العديد من لجان املتاحف .أنشأ عام  ٢٠١٥فضاء خاص لعرض أعامل مختارة من مجموعته،
فأبرص عدد من املعارض النور ،منها «بعد الغياب» ( ،)٢٠١٦( )After Absenceوعرض يف الهواء الطلق بعنوان
«حديقة البدر» ( ،)٢٠١٧( )Full Moon Gardenو«ممرات مانوية» (.)٢٠١٨( )Manichean Passages

الق ّيم :مروان ت .عساف
الفنانون املشاركون :راين غاندر ،ريبيكا هورن ،لور بروفوست ،ولينديس سريز
إنارة :جو ناكوزي
غرافيك ّيات املعرض :مايند ذي غاب
راعي النبيذChâteau Marsyas :
تصميم الكت ّيب :مايند ذي غاب
طباعة :بيبلوس برينتينغ

أعامل مستوحاة من مفاهيم الهروب والجندر والتح ّرر.
«مخارج وهميّة» معرض جامعي يض ّم ً
وصول إىل املنحوتات الروبوتية ،فتتح ّول إىل عامل
ً
تتن ّوع األعامل بد ًءا من التجهيز املرسحي
مصغّر من التعابري والتجسيدات الشِّ عرية.
يبدأ املعرض بفيلم «متشابك( 2مرسح  )٢٠١٣( »)2من إخراج لينديس سريز ،الذي يُع َرض عىل
مقلتَي عي َنني ضخمتني يف فضاء مرسحي مغلق مكس ّو بالنجود الحمراء .يف هذه املساحة ،يروي
تجسد شخصيات ذكورية ،حكايات يف أجواء مستوحاة من منط
الصوت األنثوي اآلرس ملمثّل ٍة ّ
فودفيل ( .)vaudevilleيتعزز انطباع املرء بأنه يف وضعية معلّقة وحائرة مع انتقال الروايات
بسالسة من موضوع الـ«هيتريوكروميا» ،أي أن تكون للشخص عينان بلونَني مختلفني ،إىل مفهوم
الهروب عن طريق السفر يف البحر .يل ّمح العمل إىل رصاع بني التح ّرر والقنوط.
تق ّدم لور بروفوست الحائزة عىل جائزة ترنر ( )Turner Prizeاقرتا ًحا أكرث مبارشة للهروب ،من
أهل ،ديب ترافل إنك ،مدينة نيويورك» ( ،)٢٠١٨وهو عبارة عن
خالل عملها «املرأة املعدنيةً ،
منحوتة روبوتية شبيهة باإلنسان تخاطب الناظر بصوت أنثوي غامض وهادئ .تتيح بروفوست
إمكانية الهروب عن طريق وكالة سفريات اسمها  .Deep Travelت َظهر صور شواطئ يلفّها لون
الغروب األحمر املائل إىل الربتقايل عىل رأس املنحوتة الذي هو عبارة عن شاشة ،ويف الخلفية
صوت األمواج املتالطمة .غري أن الصوت يذكّر الناظر بأن تلك ليست الصور املعهودة التي
يستخدمها املصطافون لتوليد الهوامات عن مكان سعيد ما« :أعرف أنني أك ّرر نفيس ،أنا أدور
يف حلقة ،لكن التكرار س ّنة الحياة».
يف هذه الرسدية العبثية ،يبدو أيضً ا أن املنحوتة الح َركية «السيد والسيدة براون» (،)١٩٩٠
من توقيع ريبيكا هورن ،تل ّمح إىل مفارقة التكرار :ساقان معدنيتان عىل ممىش عقيم ال نهاية
له ،ومق ّيدتان بجدار .املنحوتة عبارة عن قضي َبني معدن َّيني مز ّودَين بقال َبي أحذية ،يف تجسيد
للساقَني والقد َمني ،يتح ّركان بخطى متثاقلة وتش ّنجية تُراوح مكانها ،مع صوت طنني ميكانييك.
املفهوم مستوحى من فيلم من إخراج ريبيكا هورن بعنوان  .)١٩٩٠( Buster’s Bedroomلقد
وصفت هورن آالتها بأنها مبثابة «ممثّلني سوداويني يؤدّون يف أجواء من العزلة» .دخلت هذه
املنحوتة منطقة غريبة ،حيث أصبحت هجينة ما بني ساقَني اصطناعيتني ومظهر من مظاهر
األوصال الشبحية التي تتحرك بطريقة متقطعة وغري طبيعية.
تتألف منحوتة راين غاندر «قوى موجودة خارجك (ألنك تتنازل عن قراراتك يف الحياة وتداعياتها
إىل قوى موجودة خارجك)» ( ،)٢٠١٧من در ٍج يقود إىل باب واسع ،يرمز إىل مدخل كبري يؤدّي
إىل مكان آخر .الدرج مضاء بطريقة ساطعة لكنه مظلم مجازيًا؛ إنه يجمع بني الوعد والتهديد.
ميكن أن يكون ب ّواب ًة ملنزل من دون ذكريات ،أو رمبا مجرد مخرج وهمي آخر.
مروان ت .عساف
الق ّيم
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راين غاندر
ولد في  ،١٩٧٦شستر ،المملكة المتحدة – يقيم ويعمل في لندن ،المملكة المتحدة

قوى موجودة خارجك (ألنك تتنازل عن قراراتك في الحياة وتداعياتها إلى قوى موجودة
خارجك)٢٠١٧ ،

أكريليك ،ألواح LED؛  ١١٩ × ٨٥ × ٢٥٥سم

املامرسة املفهومية املعقّدة وغري املق َّيدة لراين غاندر تحفّزها
استفسارات أو استقصاءات أو تساؤالت «ماذا لو» ،وليس
قواعد أو حدود صارمة .غاندر أشبه بغراب ثقايف باملعنى
األوسع للعبارة ،يفكّك املفاهيم الشعبية استنادًا إىل العديد
من فروع املعرفة ،ل ُيعيد بناءها بطرق جديدة.
ُعرِض عمله «قوى موجودة خارجك» مؤخ ًرا يف بينايل سيدين
الـ ،٢٠١٨ ،)Sydney Biennial( ٢١يف إطار تجهيز أكرب
يل ّمح إىل مشهد من طفولة الفنان؛ يُصدر املدخل املتو ّهج
مع ثالث درجات متع ّرجة ،شعا ًعا بلون ضوء النهار .يحفّز
العمل الرغبة البرشية يف االطالع واملعرفة ،فيام يُحبط
عن سابق تص ّور وتصميم الدخول إىل هذا العامل املتخيَّل
واملطبوع يف الذاكرة.

ُعرِضت أعامل غاندر يف متحف الفن الوطني ،أوساكا
()٢٠١٧؛ وليسون غالريي ،نيويورك ()٢٠١٦؛ وسكراب ميتال،
تورنتو ()٢٠١٦؛ ومتحف الفن املعارص ،فانكوفر ()٢٠١٥؛
واملركز األسرتايل للفن املعارص ( ،)ACCAملبورن ()٢٠١٥؛
وناشونال آرت تراست ،لندن ()٢٠١٤؛ ومتحف أسنب الفني،
أسنب ()٢٠١٤؛ وقرص طوكيو ،باريس (.)٢٠١٢

تصوير :جاك هيمس

تتن ّوع أعامل راين غاندر بني تجهيز ونحت وتصوير
وصول إىل املحارضات األدائية ،واملطبوعات،
ً
فوتوغرايف
واالخرتاعات ،واملداخالت .يدقّق غاندر يف ظروف اإلنتاج
الفني والعملية اإلدراكية للنظرة إىل الفن .تشكّل أعامله
متاه ًة من الرسديات املرتابطة التي غالبًا ما تستند إىل
حوادث أو شخصيات حقيقية أو أعامل فنية قامئة .يؤدّي
الغياب دو ًرا محوريًا يف أعامله ،ومينحها هالة غامضة .وهو
يدعو الناظر إىل إعادة تكوين الشخصية املخفية يف الرواية أو
وظيفة الغرض املحتملة ،ويُيضء ،من خالل ذلك ،عىل عملية
استنباط معنى من العمل الفني.

راين غاندر
قوى موجودة خارجك (ألنك تتنازل عن قراراتك يف الحياة وتداعياتها
إىل قوى موجودة خارجك)٢٠١٧ ،
© جميع الحقوق محفوظة لراين غاندر؛ بإذن من ليسون غالريي.
مجموعة مروان ت .عساف
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ريبيكا هورن
ولدت في  ،١٩٤٤ميتشلستات ،ألمانيا – تقيم وتعمل في برلين ،ألمانيا

السيد والسيدة براون١٩٩٠ ،

قالبا حذاء خشبيان ،نحاس ،وعلبة فوالذية مع مح ّرك كهربايئ؛ العلو نحو  ١٢٥سم

أعامل تشكّل
منذ مطلع السبعينيات ،ت ُنتج ريبيكا هورن ً
دفقًا متنام ًيا من العروض واألفالم واملنحوتات والتجهيزات
املكانية والرسوم والصور الفوتوغرافية .ينبع جوهر املشهدية
يف هذه األعامل من الدقّة الهائلة للوظيفية الجسدية
والتقنية التي تستخدمها هورن إلدراج أعاملها ،يف كل مرة،
معي.
ضمن ح ّيز مكاين ّ
يف عروضها األوىل التي ت ُِبز امتدادات الجسم ،تستكشف
الفنانة التوازن بني الجسد والح ّيز املكاين .ويف أعاملها
الالحقة ،يُستب َدل الجسم البرشي مبنحوتات ح َركية تكتسب
حيا ًة خاصة بها ،وفق ما نراه يف عملها «السيد والسيدة
براون» .ت ُح ِّدد أعاملها األخرية الحيّزات املكانية وتخرتقها من
خالل انعكاسات املرايا والضوء واملوسيقى.
خصيصا للتجيزات تبني م ًعا
األغراض املستخ َدمة واملصنوعة
ً
عنارص املنحوتات الح َركية املتح ّررة من مادّيتها املح ّددة،
التغي
والتي يجري تحويلها باستمرار إىل صور مجازية دامئة ّ
تالمس املشهدية األسطورية والتاريخية واألدبية والروحية.
خصوصا بفن
ريبيكا هورن فنانة برصية أملانية تشتهر
ً
التجهيز ،وإخراج األفالم ،والتعديالت الجسدية مثل
«إينهورن» (يونيكورن ،أي وحيد القرن) ،وهو عبارة عن
«بودي سوت» مع قرن كبري ج ًدا يخرج عموديًا من غطاء
الرأس .يف رصيدها ثالثة أفالم من إخراجهاDer Eintänzer :
( ،)١٩٧٨و La ferdinanda: Sonate für eine Medici-Villa
( ،)١٩٨٢و .)١٩٩٠( Buster’s Bedroom
6

تصوير :ماركو بينارييل

ترتابط أعامل ريبيكا هورن م ًعا بواسطة متاسك يف املنطق؛
يبدو كل عمل جديد وكأنه يتطور انطالقًا من خيط محكم
وقوي يربطه بالعمل الذي سبقه .رمبا تتك ّرر العنارص من
جديد ،إمنا تظهر يف سياقات مختلفة متا ًماُ .ص ِّمم العمل
الذي يحمل عنوان «السيد والسيدة براون» بواسطة قوالب
األحذية التي استُ ِ
خدمت يف البداية كعنرص ديكور يف فيلم
 35 ،)١٩٩٠( Buster’s Bedroomملم ،الذي حمل توقيع
الفنانة.

ريبيكا هورن
السيد والسيدة براون١٩٩٠ ،
مجموعة مروان ت .عساف

لور بروفوست
ولدت في  ،١٩٧٨ليل ،فرنسا – تقيم وتعمل بين لندن ،المملكة المتحدة وأنتورب ،بلجيكا

المرأة المعدنيةً ،
أهل ،ديب ترافل إنك ،مدينة نيويورك٢٠١٨ ،

فيديو إيتش دي ،منحوتة معدنية ،نشارة خشب مطلية ،ومادة صمغية؛  ٣٥،٥ × ٨١،٥ × ٢٣٤سم
هولندا ()٢٠١٧؛ softer and rounder so as to shine
،through your smooth marble, SALT Galata
اسطنبول ،تركيا ()٢٠١٧؛ وAnd she will say: hi her,
ailleurs, to higher grounds…، Kunstmuseum
 ،Luzernسويرسا ( .)٢٠١٦نالت بروفوست جائزة ماكس

تخرتق اللغة – مبعناها األوسع – الفيديو والصوت والتجهيز
والعمل األدايئ لدى لور بروفوست ،الفنانة املتعددة
الوسائط .ت ُع َرف أعامل بروفوست بتجهيزاتها االنغامسية
التي تستخدم فيها خليطًا من الوسائط ،والتي تجمع بني
الفيلم والتجهيز بطرق فكاهية ومتاميزة ،وتعالج الفنانة من
مارا الفنية للسيدات عام  ،2011وجائزة ترنر عام .2013
خاللها سوء التواصل واألشياء التي تضيع يف الرتجمة.
سوف متثّل فرنسا يف بينايل البندقيّة ()Venice Biennial
أهل ،ديب ترافل إنك ،مدينة
عملها «املرأة املعدنيةً ،
عام .٢٠١٩
نيويورك» ،هو جزء من سلسلة من األعامل التي تتألف
أول يف مكاتب
من مركّبات نحتية ورشيط فيديوُ .عرِض ً
وكالة السفريات «ديب ترافل إنك» الواقعة تحت األرض،
والتي يُقال إنها مملوكة من ع ّمها .العمل عبارة عن شكل
أنرثوبوموريف ،أي بهيئة إنسان ،ذراعاه وقدماه وجذعه
وعنقه مصنوعة من قضبان مف َردة من حديد التسليح ،مع
ثديَني وفخذَين بلون البرشة ،وشاشة فيديو هي مبثابة الرأس.

لور بروفوست حائزة عىل بكالوريوس يف الفنون الجميلة
من سنرتال سانت مارتنز يف لندن يف العام  ،٢٠٠٢وتابعت
تحصيلها العلمي لنيل املاجستري يف الفنون الجميلة يف
غولدسميث كولدج يف لندن .شاركت أيضً ا يف برنامج
 .LUX Associateمن أحدث معارضها املنفردة the
 wet wet wanderedيف إطار Para\Fiction ،Witte
 ،de With Center for Contemporary Artروتردام،

تصوير :جورج داريل

التسجيل الصويت (صوت ارتطام املياه وتالطم األمواج)،
والصوت النسايئ اآلرس ،واملواد البرصية التي تظهر عىل
الشاشة ،تدفع بالناظر إىل التفاعل بقوة عىل املستويَني
الشخيص والعاطفي .واللقطات القريبة ليد الفنانة وهي
تل ّوح وتشري بها ،ولذرا َعيها وهي تومئ بهام ،تتيح للناظر
فرصة التفاعل مع املرأة املعدنية بطريقة أكرث فورية
ومنطقية .يخاطب الفيديو املعروض عىل الرأس-الشاشة،
الناظر بواسطة تعابري مكتوبة مثل «نحن مرسورون ج ًدا
بقدومك إىل هنا» .يرتافق ذلك مع صوت الفنانة التي
وتحض الناظر عىل التواصل مع املفهوم
همسا،
ّ
تقرأ النص ً
االستكشايف لـ«السفر العميق» (.)Deep Travel

لور بروفوست
املرأة املعدنيةً ،
أهل ،ديب ترافل إنك ،مدينة نيويورك٢٠١٨ ،
© جميع الحقوق محفوظة للور بروفوست؛ بإذن من ليسون غالريي.
مجموعة مروان ت .عساف
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ليندسي سيرز
ولدت في  ،١٩٦٦جمهورية ماوريشيوس – تقيم وتعمل في جزيرة شيبي ،المملكة المتحدة

متشابك( 2مسرح ٢٠١٣ ،)٢

تجهيز :دائرتان من البوليستريين ،عرض إيتش دي ،ستار ،سجادة ،صوت

تصوير :بيرت وايت

تعود لينديس سريز يف فيلمها «متشابك( 2مرسح  ،»)2إىل الصدفة والحظ والفوىض تشغل ح ّي ًزا أكرب بكثري باملقارنة
مواضيع ثنائية الجنس الحارضة يف عملها السابق  It has toمع أي مفهوم عن اإلرادة الحرة أو الحتمية .يعكس فيلم
تقص سريز املستمر بهدف الجمع بني الثنائيات
 .)٢٠٠٩( be this wayفكرة «مرسح العامل» التي ُعرِف بها «متشابكّ »2
تجسدها سريز يف هذا العمل السابق ،التقليدية ،الذات/اآلخر ،الذكر/األنثى ،الحقائق/األكاذيب.
عرص النهضة والتي ّ
تنقلها الفنانة اآلن إىل مستوى أدىن عرب تجسيدها بأسلوب
ليندسي سيرز فنانة بريطانية .ت ُشكّل أعاملها جز ًءا من
فودفيل .يف نظر سريز ،يُق ّدم هذا النوع املرسحي (فودفيل
مجموعات عدة ،منها مجموعة تايت ( ،)Tateومجموعة
أو  )vaudevilleسلسلة من املقاطع حيث الخداع املرسحي
مجلس الفنون ،ومجموعة  ،Artangelومجموعة متحف
واضح بطريقة عبثية ،والفشل حارض يف كل مكان.
الفن القديم والجديد ( ،)MONAتسامنيا .نالت العديد من
أسطورت املرسح املنحوالجوائزاملرموقة،منهاجائزةاإلنتاجمنمؤسسةالشارقة
َ
يُسلّط فيلم «متشابك »2الضوء عىل
املوسيقي الفيكتوري ،هيتي كينغ وفيستا تييل (اللتني كانتا للفنون يف اإلمارات العربية املتحدة ،وجائزة Jeu de Paume
تجسدان شخصيات ذكورية) ،اللتني تؤدّي دورهام ممثلتان لإلنتاج من مهرجان تولوز ،فرنسا ،وسواهاُ .عرِضَ ت أعاملها
ّ
معارصتان .ق ّدمت كل من تييل وكينغ عروضً ا يف مرسح ذات الحجم الكبري يف عدد من املتاحف واملراكز الفنية يف
باراغون يف مايل إند رود ،لندن ،والذي تح ّول اآلن إىل سينام العامل ،منها صالة العرض الوطنية يف الدمنارك ()SMK؛ وبينايل
جنسيس .تؤدّي سرية الحياة دو ًرا أساس ًيا يف أعامل سريز ،إمنا البندقية ٢٠١٥؛ وهايوارد غالريي ،اململكة املتحدة؛ ومتحف
ناد ًرا ما ت ُستع َمل مبعنى عادي أو مبارش .ت ُستخ َدم الروايات الفن القديم والجديد ( ،)MONAتسامنيا؛ وغريها .سريز
والقصص الحياتية كأداة رسدية أكرث تعقي ًدا حيث يبدو أن ممثَّلة من قبل صالة عرض ماتس غالريي يف لندن.
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مشهد من التجهيز يف ماتس غالريي ،لندن
بإذن من الفنانة وماتس غالريي ،لندن
مجموعة مروان ت .عساف

