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رس متحــف نقوال رسســق اإلعالن عــن معرضيه القادمــن "أدليتا
ي ّ
حســني يب :أمواج جوفيّة" و "املقياس البرشي :لقطــات أركيولوجيّة
من مجموعة فؤاد دبّاس للصــور" .االفتتاح يوم الخميس  ٢٠ترشين

األول من الســاعة  ٦إىل الساعة  ٩مسا ًء .يســتم ّر املعرضان لغاية ٣٠
كانون الثــاين  .٢٠١٧الدعوة مفتوحــة ومو ّجهة للجميع.

أدليتا حسني بي
جوفية
أمواج
ّ
مساء
الخميس  ٢٠تشرين األول من الساعة  ٦إلى الساعة ٩
ً
يستمر المعرض لغاية  ٣٠كانون الثاني ٢٠١٧
ّ
الصالتان المتناظرتان ،الطابق األرضي

تنبثق أعامل أدليتا حســني يب املســتندة إىل العمليات ،من األبحاث
والتفاعــات العميقــة مــع األشــخاص ،فتُــرِز البنــى الترشيعيــة
والبيداغوجيــة واالقتصاديــة التــي تؤطّر الحيــاة اليوميــة ،وتطرح
عالمــات اســتفهام حولها.
يتض ّمن معرض "أمواج جوفيّة" أعــالً قدمية وأخرى جديدة أُن ِتجت
بالتعاون مع منظمة "نحن" الشــبابية وأفراد من الجمهور.
يستكشــف رشيط فيديو "بعد خــط النهاية" الــذي أُن ِتج خالل فرتة
تدريبية مل ّدة عام يف ســان فرانسيســكو ،الجوانب النفســية واملا ّدية
يف الثقافة التنافسية.
يتطرق تجهيز الفيديو "أرض" إىل املواجهة املتشــ ّنجة وغري املتكافئة
يف معظــم األحيان بني خطط إعــادة التطوير والســكان املحليني يف
الحيَّني الشــعبيني ،جزيرة القرصاية ورملة بــوالق ،يف القاهرة.
***
عرض فيلم وحوار مع الفنّ انة
الخميس  ٢٠تشرين األول من  ١٩:٠٠إلى  .٢٠:٠٠األوديتوريوم ،الطابق
السفلي الثاني.

بالتزامن مــع افتتاح معــرض "أمواج جوفيّــة" ،يُعرض فيلــم أدليتا
حســني يب "بطاقات بريديّة من جزر الصحراء" ( )٢٠١٥مســاء يوم
الخميــس  ٢٠ترشيــن األول عنــد الســاعة  ١٩:٠٠يف األوديتوريوم.

يــي العرض نقاش بــن الف ّنانة ورئيســة قســم الربامــج واملعارض،
نورا رازيان.
عن الفنّ انة

أدليتــا حســني يب مربّيــة وفنانــة مقيمــة يف نيويــورك .تنخرط يف
مجــاالت ورش العمل وإخــراج األفالم يف الح ّيــزات املدينية وحولها،
وتعقيدات العمل الجامعي .شــاركت يف معارض عدة أبرزها" :عوامل
غــر مكتشــفة" ( ،)Undiscovered Worldsنيويــورك هاي الين،
فعــا" (،)Really Useful Knowledge
٢٠١٥؛ "معلومات مفيــدة ً
متحف رينا صوفيا٢٠١٤ ،؛ "يوطوبيــا للبيع؟" (،)?Utopia for Sale
متحف ماكــي٢٠١٤ ،؛ "لعب دور املتغ ّيــب" (،)Playing Truant
فضــا عــن معــارض جامعية أخــرى .أنتجت
ً
غاســووركس،٢٠١٢ ،
فيلــا مــع مجموعة مــن الرياضيني الشــباب يف مؤسســة
مؤخــ ًرا
ً
"كاديســت" يف ســان فرانسيســكو يف إطار املعرض املنفــرد "توقّف
الحركــة" ( ،)Movement Breakوتعمل حال ًيــا عىل تطوير مرشوع
مرشّ ــح لنيل جائزة  ،Visibleبعنــوان "ميثاق عن اســتخدام الح ّيز"
( ،)Convention on the Use of Spaceوهــو عبــارة عــن وثيقة
قانونية عامة عن املشــاعات وتوزيع املســاحة يف املدن .حائزة عىل
منحة مؤسســة غراهــام يف العــام  ،٢٠١٦وزميلــة يف برنامج ويتني
الدرايس املســتقل يف العام .٢٠١٢
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المقياس البشري
دباس
لقطات
أركيولوجية من مجموعة فؤاد ّ
ّ
مساء
الخميس  ٢٠تشرين األول من الساعة  ٦إلى الساعة ٩
ً
يستمر المعرض لغاية  ٣٠كانون الثاني ٢٠١٧
ّ
دباس للصور ،الطابق األول
صالة مجموعة فؤاد ّ

ما تــراه العني يحــاول التصوير الفوتوغرايف نســخه .يل ّبــي التصوير
رغبتنا املشــركة يف التجوال عــى العامل "فيام نجلــس مرتاحني عىل
األريكة" .يف النصف الثاين من القرن التاسع عرش ،تضاعفت البعثات
التصويريــة إىل مرص ،بهدف وضع جــردة عن الرشق.
رمبــا كانت الرســوم التــي تُص َنــع ميدانيًا كافيــة يف الســابق ،لكن
التصويــر الفوتوغرايف متيَّز بقدرتــه عىل توثيق اللحظــات والديكور
املرا ِفق لها وإبرازها وعرضها بدقّة شــديدة .وهكــذا أصبح التصوير
الفوتوغــرايف أدا ًة قيّمــة للباحثني يف مجال اآلثــار والعلامء.
يف معظم األحيــان ،ال ميكــن إدراك الحجم الهائل ملوقــع ما إال من
خالل إضافــة عنرص برشي إليــه .الهدف الوحيد من وضع اإلنســان
يف الصورة هو اإلشــارة إىل املقياس أو الحجم ،لكن اإلنسان يستوطن
الصــور التي كانت لتصبــح ،لوال وجوده ،عدمية الحيــاة ومج ّمدة يف
زمــن غابر ،مثل األنقــاض التي نراها.
يســتعني املص ّورون الفوتوغرافيون يف أكرث األحيان باملعاونني أو رفاق
الســفر أنفســهم من أجل إضفاء عنرص برشي عــى صورهم املركَّبة
بخــرة واحرتاف .نــاد ًرا ما يُرتَك تنظيــم العنرص البــري يف الصورة
للصدفة؛ فإما يكــون واض ًحا ج ًدا ،حيث يقف األشــخاص وظهورهم
متّئكة إىل أعمدة ،أـــو يجلسون ورؤوســهم بني أيديهم ،أو يكونون
شــبه مخفيني ،أو يجلســون القرفصاء قــرب صخــرة أو يُطلّون من
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الظــال .أحيانًا يكون العنرص البرشي يف الصورة املص ِّور نفســه .فهل
ســتتمكّنون من التع ّرف عليه؟
دباس للصور
عن مجموعة فؤاد ّ

مجموعة فــؤاد دباّس للصور هــي مقتنيات فوتوغراف ّيــة تض ّم أكرث
مــن  ٣٠ألف صورة من منطقة الرشق األوســط – تحدي ًدا من لبنان،
سوريا ،فلســطني ،مرص ،وتركيا – تعود إىل الحقبة املمت ّد ة بني ١٨٦٠
وســتين ّيات القرن العرشيــن .تك ّونت املجموعة عــى مدى عقدين
مــن الزمن ،حيث أنشــأها رجل كان شــغوفًا بتكويــن املجموعات،
هو فــؤاد ســيزار دبــاّ س ( ،)٢٠٠١-١٩٣٠الّذي آمــن بأه ّم ّية جمع
وحفظ الصور كوســيلة للحفاظ عىل الــراث الثقايف.
ت ُحفــظ 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
بني مقتنيــات دباّس ثالثة آالف صــورة من أعــال «دار بونفيس»،
أحد أ ّول االســتديوهات التجاري ّة يف اإلمرباطوريّــة العثامنيّة بأواخر
القرن التاسع عرش .وتشــكّل هذه املجموعة ،مبواصفاتها اإلسترشاقيّة
والنمطيّــة التجارية ّ ،جز ًءا مهامًّ من مجموعة متحف رسســق ،وهي
املحوري الذي لعبه التصويــر الفوتوغرايف يف تط ّور
تيضء عىل الدور
ّ
الفن الحديــث يف لبنان.
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عن متحف سرسق
هدفنا

متحف نقوال إبرهيم رسســق هــو متحف للفــن الحديث واملعارص
يقــوم يف قلب بــروت منــذ افتتاحــه يف العــام  ،١٩٦١غايته جمع
األعامل الفن ّيــة املحل ّيــة والعامل ّية واملحافظة عليهــا وعرضها.
ونســعى يف املتحف ،مــن خــال مجموعتنــا وأرشــيفنا ومعارضنا

وبرامجنــا املو ّجهة للجمهــور ،إىل نرش املعرفة املتعلّقة باملامرســات
الفن ّية يف املنطقة ،واســتطالع األعامل التي تعكــس لحظتنا الراهنة.
ومــن أهدافنا أيضً ا ،دعم إنتاج الفنون املحل ّيــة ،وخلق من ًربا للتحاور
والتجريــب يف الفن واألفكار ،وبثّ الوعي يف أوســاط جمهور متن ّوع
وتحفيزه بأســاليب جديدة وغــر متوقّعة.

أوقات الدخول ودوام العمل
يوميا من الساعة  ١٠:٠٠إلى ١٨:٠٠
يفتح المتحف
ًّ
الخميس من الساعة  ١٢:٠٠إلى ٢١:٠٠
يقفل ّأيام الثلثاء
الدخول إلى متحف سرسق مجاني.

متحف رسسق
شارع مطران ّية الروم األورثوذوكس
األرشف ّية ٢٠٧١٥٥٠٩
بريوت ،لبنان
ت+٩٦١ ١ ٢٠٢٠٠١ :
info@sursock.museum
www.sursock.museum

ملزيد من املعلومات:
موريل ن .قهوجيَ ،رئيسة قسم اإلِعالم
muriel.kahwagi@sursock.museum
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متحف رسسق ليالً

الحقوق لجو كرسواين

