منيرة
القديري
المركبة

 ٣ترشين الثاين  ٥ – ٢٠١٧شباط ٢٠١٨

تكليف مشرتك من متحف رسسق وغاس ووركس ،لندن
جزيل الشكر لـ Roadster Diner :
راعي النبيذChâteau Marsyas :
غرافيك ّيات املعرض :مايند ذي غاب
تعريب :نرسين نارض
تصميم الكت ّيب :مايند ذي غاب
طباعة :بيبلوس برينتينغ

الغالف

منرية القديري
النهاية٢٠١٧ ،
منوذج من البوليستريين ،تسجيل صويت ،وحدة رفع ،أبعاد متعدّدة
بإذن من الف ّنانة
تصوير :آندي كايت

يتضمن معرض «املركبة» منحوتات وتسجيالت بالصوت والصورة ت ُظهر الديبلوماسية الدولية
بأنها مؤامرة من تدبري مخلوقات فضائية .هذه األعامل التي تجمع بني السرية الذاتية ،أو ما
يُقارِبها ،والخيال العلمي ت ُع َرض يف بيئتَني مختلفتني – غرفة انتظار غامضة غارقة يف الظالم
الدامس ومطعم أمرييك – وتكشف النقاب عن القصص البعيدة االحتامل القابعة يف ظالل
طفولة منرية القديري يف الكويت .ت ُعيد هذه األعامل النظر يف الهوامات التي تك ّونت لديهام
هي وشقيقتها يف السنوات األوىل من عمرهام ،وت ُص ِّور ثقافة وطقوس الديبلوماسية التي كانت
سائدة يف ذلك الوقت بأنها من عا ٍمل آخر باملعنى الحريف للكلمة ،باملقارنة مع الصعود الحايل
للقومية والسياسة الشعبوية.
يف رشيط الڤيديو «يف إيتش إس» بعنوان «املركبة» ( ،)٢٠١٧الذي يُع َرض يف املطعم ،تسأل
الفنانة« :هل كان والداي يتآمران مع مخلوقات فضائية من دون علمي؟» ينهار الواقع ،وتسيطر
البارانويا والتك ّهنات .ثقافة البوب ،فن العامرة املستقبيل ،الوجبات الرسيعة ،تفسري األحالم،
الخطف عىل أيدي املخلوقات الفضائية ،الجيوسياسة ،الديبلوماسية ،الحرب والسلم :كل هذه
األمور التي كانت يف ما مىض من الركائز األساسية يف الحياة العرصية تصبح ملطّخة بشعور
عام بعدم الثقة .عىل غرار قنبلة موقوتة موضوعة يف وسط العائلة النواة ،يبلغ التشكيك ذروته
عندما تكتشف بطلة الرواية أن «القرن األمرييك» قد انتهى وأخ ًريا .عىل الرغم من أنه غالبًا ما
رصا إىل املهارات اليدوية التي
يُستخ َدم مصطلح ( Craftعنوان املعرض باإلنكليزية) لإلشارة ح ً
تنتمي إىل عا ٍمل ما قبل حديث ،تستعمله القديري لإلشارة إىل التجارة غري امللموسة للديبلوماسية
الدولية بغية التشديد عىل أنها من عرص آخر عفا عنه الزمن .إذا كانت الديبلوماسية هي فن
التعامل مع اآلخرين بطريقة مرهفة ولبقة ،فهي أيضً ا ستصبح قريبًا شيئًا من املايض – نبوءة
مشؤومة تو ِمض من الفتة النيون الحمراء يف املطعم ،بعنوان «عالمات الساعة» (.)٢٠١٧
لدى مغادرة املطعم ،نقع عىل «النهاية» ( ،)٢٠١٧وهي عبارة عن همربغر متأرجح يف الهواء
مع ضوء خافت .الربغر الذي قد يكون الرمز األبرز للرأساملية االستهالكية ،يرتبط هنا مبفهوم
 Ukiyo‑eالياباين :إنها صور «عوامل عامئة» منغمسة يف امللذّات أصبحت رائجة يف أوساط
طبقات الت ّجار يف اليابان يف القرنَني السابع عرش والثامن عرش .بيد أن ميكانيكيات التعليق
البدائية تكشف عن هشاشة الهيمنة الثقافية األمريكية – وهو ما يؤكّد عليه التسجيل الصويت
املرا ِفق للرتكيب :إنه عبارة عن قراءة مس ّجلة مع تحكّم بالصوت ،ملقطعٍ من كتاب «متدين
الكويت» ( )١٩٦٤( )The Kuwait Urbanizationبقلم سابا جورج شرب ،والذي يتط ّرق فيه
التوسع الثقايف
إىل تحديث الكويت يف ستينيات القرن العرشين .لقد شكّلت هذه املرحلة ذروة ّ
األمرييك يف املنطقة ،الذي تلفت الفنانة إىل أنه «تالىش اآلن إىل درجة أنه أصبح أشبه باملخلوقات
الفضائية الغريبة».
نورا رازيان ق ّيمة ح ّرة؛ الرئيسة السابقة لقسم املعارض يف متحف رسسق
وروبرت لييك ق ّيم ،غاس ووركس ،لندن
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لقطة من مقطع ڤيديو إلعالن تجاري تلفزيوين عن مطاعم «هارديز»
يف الكويت يف مثانينيات القرن العرشين ،ويظهر فيها همربغر طائر
واملمثل الكوميدي الكويتي الشهري غانم الصالح
بإذن من الف ّنانة
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إمبراطورية الخيال
ّ
منيرة القديري

مسوخ نموذجية

أبرصتُ النور عام  – ١٩٨٣وهو العام نفسه الذي ظهر فيه ناغتس الدجاج .لقد ُس ّمي جييل بكامله
يف الكويت تي ّم ًنا بهذه القطع املقلية من الدجاج املعالَج .كانت اصطناعية إمنا تس ّبب اإلدمان،
وكانت سمراء ومقرمشة من الخارج ،وبيضاء هشّ ة من الداخل .كانت هذه التسمية تتامىش متا ًما
نوصف به ،إذ كان معظمنا يتكلم اللغة اإلنكليزية بطالقة أكرب من العربية
مع األسلوب الذي ك ّنا َ
– التي يُف َرتض أنها كانت لغتنا األم.
كنا منتجات منوذجية من صنع الهيمنة الثقافية األمريكية التي كانت ت ُلقَّم لنا بامللعقة عن طريق
التلفزيون وموسيقى البوب يف مثانينيات القرن العرشين .لكن أبعد من االستعارات املجازية
أول وقبل كل يشء
املعهودة يف الثقافة الشعبية ،وانطالقًا مام أحدثه انتشار ناغتس الدجاج ،ك ّنا ً
عتب أداة النقل األقدم
أمام اجتياح ثقايف ألمعائنا – إنها إمربيالية املعدة .كان الغذاء ،الذي يُ َ
للثقافة ،محور مخ ّيالتنا الساذجة .لقد علّمتنا األيديولوجيا املض ّمنة يف ذلك الخليط املقيل أن
نصبح فردانيني ومواكبني ملا يجري من حولنا ،وعرصيني ومزدهرين.
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صورة ملسجد الشيخة فاطمة محمد العيل يف الكويت،
شُ ِّيد عام ( ١٩٧٦املهندس املعامري مجهول الهوية)
بإذن من الف ّنانة
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حاالت الحلم

حلم؟ شعرت ،يف أحيان كثرية ،بالنفور والكرب
«غالبًا ما كنت أتساءل ،هل أعيش واق ًعا أم ً
واالكتئاب .فقد قلت يف نفيس إنه بدلً من إنشاء ‘مدرسة’ عظيمة للهندسة املعامرية
املعارصة يف الصحراء العربية الكربى ،ت ُعمي أنظارنا متاه ٌة من الحركات الجمنازية
املعامرية التي ليس لها أي جوهر أو مغزى من الناحية املعامرية .كانت األشكال والهيئات
والتامئم تنترش وتتكاثر يو ًما بعد يوم .كانت مخططات األلوان ‘غنية’ ج ًدا بحيث يتعذّر
شكل من أشكال األلعاب البهلوانية الجوية بدلً من
وصفها .أصبحت الهندسة املعامرية ً
أن تكون مجهودًا يف اإلبداع واالقتصاد والنظرية العضوية .وبات من النادر الوقوع عىل
لتؤش باضطراب
خطوط مث َّبتة يف األرضً .
بدل من ذلك ،تبدو كلها وكأنها تدور عىل محور ّ
شديد إىل الفضاء الخارجي».
مقطع من كتاب «تمدين الكويت» ()١٩٦٤( )The Kuwait Urbanization
بقلم سابا جورج شبر
التوسع الثقايف األمرييك يف العامل الثالث ،وشهدت أيضً ا وصول
شكّلت مرحلة الستينيات ذروة ّ
الحداثة والدولة إىل مسقط رأيس ،الكويت .إنه النص الدقيق الوحيد الذي وقعت عليه حتى تاريخه،
الذي يشبّه وصول الحداثة باجتيا ٍح من املخلوقات الفضائية .لطاملا أثارت العامرة الفائقة الحداثة
ليل.
واملستقبلية يف الكويت صو ًرا يف الالوعي عن املركبات الفضائية واملج ّرات ،تظهر يف أحالمنا ً

الصفحة التالية

صورة مركّبة من توقيع الفنانة مصنوعة من صور عائلية
ومن رسوم أعدّ تها مع شقيقتها يف طفولتهام
بإذن من الف ّنانة
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صورة مركّبة من توقيع الفنانة مصنوعة من صور عائلية
ومن رسوم أعدّ تها مع شقيقتها يف طفولتهام
بإذن من الف ّنانة
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ذاكرة مزدوجة

يف صيف  ،١٩٨٨رأينا أنا وشقيقتي والدتنا تصعد عىل منت مركبة فضائية يف باحة منزلنا األمامية.
لن أنىس ذلك اليوم ما حييت ،وصورتها وهي تصعد تلك السالمل الحديدية مرتدي ًة ب ّزتها الزاهية
األلوان ومع ترسيحة شعرها القصرية .كان القرص الكبري يحوم بهدوء فوقنا .كانت الحاضنة متسك
بنا عند الباب ،غري أن شقيقتي متكّنت من اإلفالت من قبضتها وركضت خلف والدتنا .كل ما
أتذكّره أنه أُغمي عيل يف تلك الحظة ،واستيقظت باكيةً ،وأنا أح ّدق إىل شقيقتي .سألتهاِ :
«أنت أيضً ا
رأيت ما جرى ،أليس كذلك؟» أومأنا نحن االثنتَني برأسنا إيجابًا ،وك ّنا تحت وقع الصدمة .سألتها،
ماذا رأت؟ ماذا كان يوجد داخل املركبة؟ كان لدي ٌ
فضول شديد ،وراودين شعور عميق بالندم ألنني
مل أدخل إىل املركبة .قالت شقيقتي إن تصميمها أشبه مبطعم أمرييك ،وإنه كانت هناك عىل كل
طاولة عبوة كاتشاب وعبوة خردل ،ووعاء للملح وآخر للبهار .كانت والديت تتبادل الحديث بصورة
الحظت أن شقيقتي
تلقائية مع املخلوقات الفضائية ،وكأنه مىض وقت طويل عىل تعارفهم ،وفجأ ًة
ْ
تقف خلفها .فأنّبتها قائلة« :ماذا تفعلني هنا!؟» واقتادتها رسي ًعا إىل الخارج.
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االنهيار

كتب نيال فرغوسون يف مقاله «التعقيد واالنهيار :إمرباطوريّات عىل حافّة الفوىض»
(« :)Complexity and Collapse: Empires on the Edge of Chaosماذا لو مل يكن
التاريخ دوريًا وبطيء املسار ،بل كان غري متّسق اإليقاع – ويف بعض األحيان يكاد يكون جام ًدا،
لكنه قادر أيضً ا عىل التسارع فجأةً ،مثل سيارة رياضية؟ ماذا لو مل يكن االنهيار يتحقق عىل امتداد
يحل فجأةً ،كام يأيت السارق يف الليل؟»
قرون ع ّدة ،بل ّ
لقد قمنا بامتصاص الثقافة الشعبية يف أجسادنا ،ما ح ّولنا إىل مسوخ يف شكل من األشكال .عندما
نلفظ تلك الثقافة من أجسادنا ،سنشعر فجأ ًة وكأننا نستيقظ من حلم هلويس ،حيث يبدو
املستقبل قامتًا وغامضً ا.

لقطة شاشة من اللعبة اإللكرتونية  MacAttackالتي أطلقتها
 Aacksoft International B.V.عام ١٩٨٦
بإذن من الف ّنانة
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التكلم من البطن

مصطلح  Ventriloquismمستقى من اللغة الالتينية ،ويعني التكلم من البطن ( venterتعني بطن،
و loquiالتكلم) ،ويُشار إليه أيضً ا بـ  .gastromancyكان يُعتقَد أن األصوات التي ت ُصدرها األمعاء
هي أصوات املوىت ،التي يعمد املتكلِّم من البطن إىل تفسريها ،ما يتيح له التنبّؤ مبا يحمله املستقبل.

رسم من توقيع شقيقة الفنانة عندما كانت طفلة صغرية
ٌ
بإذن من الف ّنانة
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منيرة القديري

ولدت يف  ،١٩٨٣دكار ،السنغال
تعيش وتعمل يف أمسرتدام ،هولندا

منرية القديري فنانة برصية كويتية أبرصت النور يف السنغال وتلقّت تحصيلها العلمي يف اليابان.
نالت عام  ٢٠١٠دكتوراه يف فنون الوسائط اإلعالمية من جامعة الفنون يف طوكيو ،حيث ركّزت
أبحاثها عىل استيطيقيات الحزن يف الرشق األوسط النابعة من الشِّ عر واملوسيقى والفنون
واملامرسات الدينية .تستكشف يف أعاملها الهويات الجندرية غري التقليدية ،والثقافات النفطية
فضل عن موروثات الفساد .إنها أيضً ا عضو يف التعاونية الفنية التابعة
ومستقبالتها املحتملةً ،
ملجلس التعاون الخليجي .GCC
ُعرضت أعاملها يف غاس ووركس ،لندن ( ،)٢٠١٧سرتوم دن هاغ ،الهاي (،)٢٠١٧
 ،ACUD Macht Neuبرلني ( ،)٢٠١٧أثر غالريي ،جدة ( ،)٢٠١٧سلطان غالريي ،الكويت (،٢٠١١
 ،)٢٠١٤مركز بريوت للفن ،لبنان ( ،)٢٠١٣أشغال داخل ّية  ،٦لبنان ( ،)٢٠١٣وطوكيو واندر سايت،
اليابان (.)٢٠٠٩
األعامل املعروضة
الصالة املتناظرة ١
املركبة٢٠١٧ ،
ڤيديو ،باأللوان ،صوت ١٦ ،دقيقة
عالمات الساعة٢٠١٧ ،
الفتة نيون ،أبعاد متعدّدة
الصالة املتناظرة ٢
النهاية٢٠١٧ ،
منوذج من البوليستريين ،تسجيل صويت ،وحدة رفع ،أبعاد متعدّدة
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«منرية القديري :املركبة» جزء من سلسلة معارض ت ُنظّم يف الصالتَني املتناظرت َني
عن أعامل حديثة لف ّنانني يف بداية مسريتهم املهنيّة.

متحف نقوال إبراهيم رسسق
شارع مطران ّية الروم األورثوذوكس
األرشف ّية ،بريوت ،لبنان
www.sursock.museum

