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يرّس متحــف نقوال رسســق اإلعالن عــن معرضيه القادمــن "منرية 
القديري: املركبة" و كليــك، كليك: صور مختارة مــن مجموعة فؤاد 
دبّــاس للصــور". االفتتاح يوم الخميــس ٢ ترشين الثــاين ٢٠١٧ من 

الســاعة ٦ إىل الســاعة ٩ مســاًء. يســتمّر املعرضان لغاية ٥ شــباط 
٢٠١٨. الدعــوة مفتوحــة وموّجهة للجميع.   

منيرة القديري
المركبة

تكليف مشترك من متحف سرسق وغاس ووركس

 االفتتاح يوم الخميس ٢ تشرين الثاني ٢٠١٧ من الساعة ٦ إلى الساعة ٩ مساًء
  يستمّر المعرض لغاية ٥ شباط ٢٠١٨

 الصالتان المتناظرتان، الطابق األرضي

يتضمن معــرض "املركبة" منحوتات وتســجيالت بالصــوت والصورة 
تُظهــر الديبلوماســية الدوليــة بأنها مؤامــرة من تدبــري مخلوقات 
فضائية. هذه األعامل التي تجمع بن الســرية الذاتية، أو ما يُقاِربها، 
والخيال العلمــي تُعرَض يف بيئتَن مختلفتــن – غرفة انتظار غامضة 
غارقــة يف الظــالم الدامس ومطعم أمــرييك – وتكشــف النقاب عن 
القصــص البعيدة االحتــامل القابعة يف ظالل طفولــة منرية القديري 
يف الكويــت. تُعيد هــذه األعامل النظــر يف الهوامات التــي تكّونت 
لديهام هي وشقيقتها يف الســنوات األوىل من عمرهام، وتُصوِّر ثقافة 
وطقوس الديبلوماســية التي كانت ســائدة يف ذلك الوقت بأنها من 
عامٍل آخــر باملعنــى الحريف للكلمــة، باملقارنــة مع الصعــود الحايل 

للقومية والسياســة الشعبوية.

يف رشيــط الڤيديو "يف إيتــش إس" بعنوان "املركبــة" )٢٠١٧(، الذي 
يُعــرَض يف املطعــم، تســأل الفنانة: "هــل كان والــداي يتآمران مع 
مخلوقات فضائية من دون علمي؟" ينهار الواقع، وتســيطر البارانويا 
والتكّهنات. ثقافة البوب، فن العامرة املســتقبيل، الوجبات الرسيعة، 
تفسري األحالم، الخطف عىل أيدي املخلوقات الفضائية، الجيوسياسة، 
الديبلوماســية، الحرب والســلم: كل هــذه األمور التــي كانت يف ما 
مىض من الركائز األساســية يف الحياة العرصية تصبح ملطّخة بشعور 
عــام بعدم الثقة. عىل غرار قنبلة موقوتة موضوعة يف وســط العائلة 
النواة، يبلغ التشــكيك ذروته عندما تكتشف بطلة الرواية أن "القرن 
األمرييك" قــد انتهى وأخــريًا. عىل الرغم مــن أنه غالبًا ما يُســتخَدم 
مصطلــح Craft )عنــوان املعــرض باإلنكليزيــة( لإلشــارة حرًصا إىل 
املهــارات اليدوية التــي تنتمي إىل عــامٍل ما قبل حديث، تســتعمله 
القديري لإلشــارة إىل التجارة غري امللموســة للديبلوماســية الدولية 
بغية التشــديد عــىل أنها من عرص آخــر عفا عنه الزمــن. إذا كانت 
الديبلوماســية هي فن التعامل مع اآلخريــن بطريقة مرهفة ولبقة، 
فهي أيًضا ســتصبح قريبًا شــيئًا من املايض – نبوءة مشؤومة توِمض 
مــن الفتة النيــون الحمــراء يف املطعم، بعنــوان "عالمات الســاعة" 

.)٢٠١٧(

لدى مغادرة املطعم، نقــع عىل "النهايــة" )٢٠١٧(، وهي عبارة عن 
همربغــر متأرجح يف الهــواء مع ضوء خافت. الربغــر الذي قد يكون 
 Ukiyo-e الرمز األبرز للرأســاملية االســتهالكية، يرتبط هنــا مبفهوم
الياباين: إنها صور "عوامل عامئة" منغمســة يف امللّذات أصبحت رائجة 
يف أوســاط طبقات التّجار يف اليابان يف القرنَن الســابع عرش والثامن 

عــرش. بيــد أن ميكانيكيات التعليق البدائية تكشــف عن هشاشــة 
الهيمنــة الثقافية األمريكية – وهــو ما يؤكّد عليه التســجيل الصويت 
املراِفق للرتكيب: إنه عبارة عن قراءة مســّجلة مــع تحّكم بالصوت، 
 )The Kuwait Urbanization( "ملقطعٍ من كتاب "متديــن الكويت
)١٩٦٤( بقلــم ســابا جورج شــرب، والــذي يتطرّق فيــه إىل تحديث 
الكويــت يف ســتينيات القرن العرشين. لقد شــّكلت هــذه املرحلة 
ذروة التوّســع الثقايف األمرييك يف املنطقة، الذي تلفت الفنانة إىل أنه 
"تالىش اآلن إىل درجة أنه أصبح أشبه باملخلوقات الفضائية الغريبة".

 محاضرة مؤداة
 الخميس 2 تشرين الثاني من 19:٠٠ إلى 19:3٠

األوديتوريوم، الطابق السفلي الثاني

بالتزامن مع افتتاح معــرض "املركبة"، تؤّدي الفنانــة منرية القديري 
محــارضة مؤداة بعنــوان "القرن األمــرييك: النهاية" ترتكــز فيها عىل 

موت املخيّلة األمريكيّة الشــعبيّة، مســتعملًة موتيــف الجانك فود.

  عن الفّنانة 
 منيرة القديري

ولدت في 19٨3، دكار، السنغال – تعيش وتعمل في أمستردام، 
هولندا

منــرية القديري فنانــة برصيــة كويتية أبــرصت النور يف الســنغال 
وتلّقــت تحصيلهــا العلمي يف اليابــان. نالت عــام ٢٠١٠ دكتوراه يف 
فنون الوســائط اإلعالمية من جامعة الفنــون يف طوكيو، حيث ركّزت 
أبحاثها عــىل اســتيطيقيات الحزن يف الــرشق األوســط النابعة من 
عر واملوسيقى والفنون واملامرسات الدينية. تستكشف يف أعاملها  الشِّ
الهويات الجندرية غــري التقليدية، والثقافات النفطية ومســتقبالتها 
املحتملة، فضاًل عن موروثات الفســاد. إنها أيًضــا عضو يف التعاونية 

. GCC الفنية

ُعرضــت أعاملها يف غاس ووركــس، لندن )٢٠١٧(، ســرتوم دن هاغ، 
الهــاي )٢٠١٧(، ACUD Macht Neu، برلــن )٢٠١٧(، أثر غالريي، 
جدة )٢٠١٧(، ســلطان غالريي، الكويت )٢٠١١، ٢٠١٤(، مركز بريوت 
للفن، لبنان )٢٠١٣(، أشغال داخليّة ٦، لبنان )٢٠١٣(، وطوكيو واندر 

سايت، اليابان )٢٠٠٩(.
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كليك، كليك
تكرار الموضوع الفوتوغرافي في القرن التاسع عشر

صور مختارة من مجموعة فؤاد دباس للصور
 االفتتاح يوم الخميس ٢ تشرين الثاني من الساعة ٦ إلى الساعة ٩ مساًء

  يستمّر المعرض لغاية ٥ شباط ٢٠١٨
صالة مجموعة فؤاد دّباس للصور، الطابق األول

جميعهم يهتّمون باملوضوع نفسه. سواًء فيليكس أو أدريان بونفيس 
أو تانكريد دوما أو جان-باتيست شارلييه، جميعهم تقريبًا يتشاركون 

ريربتوار الصور نفسه.

كام السائح الذي يشــطب األماكن التي قام بزيارتها، تنّقل املصّورون 
الفوتوغرافيون املقيمون يف الرشق األوســط يف القرن التاســع عرش، 
عــرب األرايض واألماكن، وكانــت مهّمتهم أن ينقلــوا إىل الغرب صوًرا 
ومشــاهدات من الــرشق بــأرسه. وهكــذا أصبحت بعلبــك وتدمر 
وبريوت ودمشــق والقدس أماكن مفاتيح تتكــّرر يف مختلف الصور. 
هذه املواقع، املأهولة تــارًة واملهجورة طوًرا، التــي تتضاعف الصور 
ــدة لها وفًقــا ألهواء البعثــات التصويريــة، تلبّي عــدًدا من  املجسِّ
املعايري التــي تهدف إىل تســليط الضوء عىل رشٍق بــدوي، جامد يف 
الزمن، أو عىل العكس رشٍق يســلك طريق الحداثة. أيًا تكن الرســالة 
التي يســعى هؤالء املصــوِّرون إىل توجيهها، إنهم ينســخون بعضهم 

عن بعض، فيشــاركون بذلك يف صنع مخيّلة مشــرتكة.

عن مجموعة فؤاد دّباس للصور

مجموعة فــؤاد دباّس للصور هــي مقتنيات فوتوغرافيّــة تضّم أكرث 
مــن ٣٠ ألف صورة من منطقة الرشق األوســط – تحديًدا من لبنان، 
سوريا، فلســطن، مرص، وتركيا – تعود إىل الحقبة املمتّد ة بن ١٨٦٠ 
وســتينيّات القرن العرشيــن. تكّونت املجموعة عــىل مدى عقدين 
مــن الزمن، حيث أنشــأها رجل كان شــغوفًا بتكويــن املجموعات، 
هو فــؤاد ســيزار دبــاّ س )١٩٣٠-٢٠٠١(، الّذي آمــن بأهّميّة جمع 

وحفظ الصور كوســيلة للحفاظ عىل الــرتاث الثقايف.

تُحفــظ وتعــرض املجموعة يف متحف رسســق بفضــل عائلة دباس، 
وهــي تتألّــف مــن بطاقــات بريديــة وصــور مناظــر تجســيميّة 
)سترييوســكوبيّة(، باإلضافة إىل صور متقادمة مطبوعة بتقنيّة الزالل 
ورســومات بتقنيّة الحفــر وكتب، جميعهــا تتعلــق ّ مبنطقتنا. ومن 
بن مقتنيــات دباّس ثالثة آالف صــورة من أعــامل »دار بونفيس«، 
أحد أّول االســتديوهات التجاريّة يف اإلمرباطوريّــة العثامنيّة بأواخر 
القرن التاسع عرش. وتشــّكل هذه املجموعة، مبواصفاتها اإلسترشاقيّة 
والنمطيّــة التجارية،ّ  جزًءا مهامًّ من مجموعة متحف رسســق، وهي 
تيضء عىل الدور املحورّي الذي لعبه التصويــر الفوتوغرايف يف تطّور 

الفن الحديــث يف لبنان.
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جاميس غراهام
بعلبك، أعمدة هيكل باخوس، قرابة ١٨٥٦ - ١٨٥٧

طباعة بالزالل مثبّتة عىل ورق مقّوى، ٢٣ × ٣٠ سم
مجموعة فؤاد دبّاس للصور / متحف رسسق
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عن متحف سرسق
هدفنا

متحف نقوال إبرهيم رسســق هــو متحف للفــن الحديث واملعارص 
يقــوم يف قلب بــريوت منــذ افتتاحــه يف العــام ١٩٦١، غايته جمع 

األعامل الفنيّــة املحليّــة والعامليّة واملحافظة عليهــا وعرضها.

ونســعى يف املتحف، مــن خــالل مجموعتنــا وأرشــيفنا ومعارضنا 

وبرامجنــا املوّجهة للجمهــور، إىل نرش املعرفة املتعلّقة باملامرســات 
الفنيّة يف املنطقة، واســتطالع األعامل التي تعكــس لحظتنا الراهنة. 
ومــن أهدافنا أيًضا، دعم إنتاج الفنون املحليّــة، وخلق منربًا للتحاور 
والتجريــب يف الفن واألفكار، وبّث الوعي يف أوســاط جمهور متنّوع 

وتحفيزه بأســاليب جديدة وغــري متوقّعة.

أوقات الدخول ودوام العمل
ا من الساعة ١٠:٠٠ إلى ١٨:٠٠ يفتح المتحف يوميًّ

الخميس من الساعة  ١٢:٠٠ إلى ٢١:٠٠

يقفل أّيام الثلثاء

الدخول إلى متحف سرسق مجاني.

متحف رسسق
شارع مطرانيّة الروم األورثوذوكس

األرشفيّة ٢٠٧١٥٥٠٩
بريوت، لبنان

 ت: ٢٠٢٠٠١ ١ ٩٦١+ 
info@sursock.museum
www.sursock.museum

ملزيد من املعلومات:
موريل ن. قهوجي، رَئيسة قسم اإلِعالم
muriel.kahwagi@sursock.museum



متحف رسسق ليالً
الحقوق لجو كرسواين


