أڤراهام إيالت ،ركض1971 ،
أنتج في األصل بفيلم  16ملم ،وتم تحويله على صيغة رقمية عام  3:30 .2003دقيقة ،بدون صوت

عمل أڤراهام إيالت  ،)1971( Runالذي أنجزه في لندن خالل دراسته ،يستند على حرفة تحرير دقيقة
وتفصيليّة ،ويتألف من لقطات قصيرة .بسبب عملية التراكيب البطيئة ،فإن التصويرات تتفكك إلى مركباتها
الصغيرة وتجعل العين تُر ّكز على جميع تفاصيل الفعل البسيط .تتسم المركبات المعزولة بنوعيتها التصويرية،
والتي يجري الحصول عليها بوسائل التصوير؛ على هذا النحو يتشكل التوتر بين التسلسل الزمني المتحرك
ونوعية التصوير المنفرد :إيماءات الجسد المختلفة عن بعضها بأشكال متعددة .عالوة على التجربة التأملية خالل
مشاهدة الفيلم ،والتي تتضمن قس ً
كبيرا من الجمالية والدقة ،باإلمكان تمييز جانبًا رفيعًا من القلق الماثل في تلك
طا ً
التجربة ،من خالل ظهور التصويرات المتناقضة ،التي تبرز أحيانًا في الصورة السالبة وأثناء عزل الشخصية في
المقاطع القصيرة جدًا والمتجمدة .يكرس الفيلم ،على امتداده ،التوتر بين التقدم البطيء والتكرارية للصيغ المختلفة
من حركات الجسد ،والذي يبدو أحيانًا أنه ال يتقدم.

أڤنر كاتس | هناك في وا ٍد الظالل هبطت
أمينة المعرض :ڤردة شتاينالوف
بطريقته الساخرة المشحوذة ،يتمحور أڤنر كاتس في لوحاته بمفاهيم الزوال ،الخوف والموت .تثير
أعمالها في العقد األخير بمعظمها مشاعر الحزن والهلع القاسية .يقول كاتس:
عندما أعمل ،ال أشعر بفرحة االبداع ،بل بالمعاناة والبحث من خالل اإلحباط .فأنا أستخرج
المخترع من سيرتي الذاتيّة ،من المخازن التي أراكمها في داخلي ،وهذه هي النتيجة ،فأنا
مبدع ُمك ّمل .المفاهيم الرئيسيّة في حياتي هي الخوف ،والحزن والحنين .أنا حزين ألنني
خائف ،وأنا حزين ألنني أعلم أنني ّ
أحن إلى عالم لم يعد قائ ًما .وإذا توقفت عن الخوف
والحنين ،فسوف أتوقف عن اإلبداع .الخوف والحنين يغذيانني.
يحن أڤنر كاتس إلى تلك األشياء التالفة في عالمنا ،والتي تم تضييعها ولم تعد موجودةّ .
ّ
فن أڤنر
ي .إنه ّ
كاتس هو ّ
ي بينما هو ضد األدب بمفهوم "النص" ،فعلى
فن
ّ
يتحول إلى أدب ّ
ي مفاهيم ّ
فن نص ّ
سبيل المثال ،في مجموعة الرسومات التي أنجزها بأعقاب المجموعة الشعريّة التي كتبها إدغار
ي والحزين
آالن بو ،وبضمنها قصيدة "أنابل لي" ( ،)1849يقول كاتس عنها" :مزاجه الرومنس ّ
يالمسني" ،أو قصيدة "إلدورادو" التي يكثر من االقتباس منها ،ومنها استوحى اسم معرضه "هناك
في وا ٍد الظالل هبطت".
قصائد إدغار آالن بو ،أحد آباء القصيدة الرمزيّة ،مغروسة بمملكة ظالل الحلم والموت وتمتاز
بموسيقاها الفريدة ،وكأن أصوات مالئكة الجنة تفجرت من جحيم نفسه .في القصيدة أعاله ،يسأل
الفارس الظل أين يمكن أن يجد إلدورادو؟ يقتبس أڤنر كاتس عن ظهر قلب الكلمات التالية من
الترجمة العبريّة للقصيدة:
قاس  /حين قواه خانته  /التقى بظ ّل  /سأل "الظل"  /أين في العالم  ،بالد
[ ]...وفي يوم ِ
إلدورادو هذه  /خلف جبال  /تالل األحالم  /هناك أسفل وادي الظل  /إذهب راكبًا  /إن
كنت تسعى  /للقدوم إلى إلدورادو.
حصان وراكبه ،أشخاص يحملون األعالم ،شخصيات تمارس الرياضة ،شخصيات تسبح في
صويرات التي تغمر الناظر في أعمال أڤنر
حوض السباحة ،هذه كلها فقط جزء من ترسانة الت ّ
ي ،في تشكيالت غير طبيعيّة ،والتي تتحدى
كاتس .الشخصيات هي ظالل تفتقر للحضور الفعل ّ
ي الذي من المفروض أن تعمل في داخله.
ي الكليشيائ ّ
انتمائها إلى المكان وتتحدى النظام االجتماع ّ
يختار كاتس اللونين األسود واألبيض بغية تغريب المشاعر المباشرة وابعادها إلى عالم الحلم
واالستهام ،التضادي الذي يُشكل احتداميّة ثقيلة .في النظرة األولى تبدو الشخصيات ذات هيئة
ضا مقاطع مشبعة بالعنف ،كنوع من فيلم
خفيفة مرحة ،لكن نظرة أخرى تجعل العين تلتقط أي ً
رعب ُم ّ
ي عديم المعنى .تغمر المتلقي مشاعر االستيقاظ من
ظلم وفيه سخرية سوداء مروعة ،عبث ّ
الوهم الناجم عن زوال العالم المتملص والمختفي من بين أصابع كاتس ،لكن كاتس ال يحاول
العودة للعثور على هذا العالم.
في مجموعة أخرى من األعمال ،يحظى قص مسطحات الخشب بعهد متجدد تحت يدي أڤنر
كاتس ،ويؤكد على الشاعريّة التعبيريّة للضوء والظالم .طيف األلوان التي يستخدمها أڤنر كاتس
في الرسومات ساخن شديد الغليان ،لكن ث ّمة رسومات ذات ملوانية باردة أكثر ،لكنها ليست أقل
ي ومن
كابوسيّة وهي تعزز السخونة عامة .إنه ر ّ
سم يفتقر إلى اآلثار ،ويستمتع من عمله الفيزيائ ّ
ي الحاسر وذلك المدروس،
ي ،وبصفته هذه فهو مشبع بالتوتر القائم بين البر ّ
تفريغ العبء السرد ّ

الملونة .يُبرز هذا
صوري واألسلوبي في اللوحة
وأساسه في التكوين العام وكذلك في التوصيف ال ّ
ّ
ي بين الروح والجسد.
التوتر التضاد الشاعر ّ
بشكل عام ،ينزف من لوحات كاتس جرح ما مفتوح .مسطح الخشب الرقائقي هو نسيج طبقات
ي.
عازلة وشفّافة ،ويشكل قاعدة لرسم شديد التعبير وكثيف ،وفيه يحشر كاتس كل عالمه الغن ّ
.
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أميرة زيّان | قصر الكريستال
منسق المعرض :چلعاد أوفير
نقطة انطالق أعمال أميرة زيّان هي المحادثات التي تجريها مع نساء درزيّات ،بعضهن قريبات والبعض اآلخر
مؤخرا .تطرح أميرة األسئلة وتصغي إلى تجارب النساء في مرحلة الصغر ومرحلة البلوغ،
تعرفت عليهن
نساء ّ
ً
في حياتهن كعزباوات وفي حياتهن كنساء متزوجات ،كأفراد من األسرة ،وكأمهات وزوجات .تأخذها انطباعاتها
ي ،وبواسطته تسيّر األمور إلى مفاهيم بلغة تصوير فريدة .تُجسد
إلى الصورة المرئيّة ،إلى التصوير الفوتوغراف ّ
ي جديد ،موجز
ي بحد ذاته ،االنتقال من القصة المحكيّة إلى الصورة كواقع بصر ّ
هذه األعمال سيرورة العمل الفنّ ّ
صرات التي تُنقل
صراتها الذاتيّة وتربطها بالتب ّ
ي تعكس أميرة وتعالج تب ّ
وشاعر ّ
ي .بواسطة التصوير الفوتوغراف ّ
إليها عن طريق الحوار وتجارب الحياة المشتركة.

مضمون أعمالها يالمس قضايا وأسئلة موضوعها وظائف المرأة ،والجنسانية ،والشفافية وتصويرات الجسد في
المجتمع الذي يفرض عقوبات صريحة على تجاوز المسلمات واالنكشاف في هذه المجاالت.
يمثل اللّون األبيض في أعمال أميرة الفستان ،سواء كان ذلك فستان قماش يرمز إلى فستان العروس ،أو فستان
رغوة .القماش ،الطرحة ،الرغوة التي ترمز إلى النظافة – جميعها بيضاء .بالمقابل ،هناك اللّون األسود ،الذي
يشكل خلفية مو َّحدة ألعمالها ،وفي الوقت نفسه يرمز إلى الغموض ،سر مخفي ،ما لم يُقال .تقول أميرة زيّان" :في
المجتمع الدرزي هناك الكثير من األمور التي ال تقال".
يتكرر مفهوم النظافة في المحادثات مع أميرة وفي تطرقها إلى أعمالهاَ .مهمة النظافة هي وظيفة المرأة ،وهي
تشمل المهام المنزلية ،ورعاية األطفال والعناية بهم ،واألكثر من ذلك االهتمام بنفسها .والمقصود هنا هو الحرص
على نظافتها الشخصيّة ،واالهتمام بجسد المرأة وتواصلها مع الناس عامة والرجال خاصة .فكل اتصال كهذا
ينتقص من قيمة النظافة؛ ينتقص من مكانة المرأة في المجتمع وفي التعامل معها من قبل أفراد المجتمع ،من قبل
النساء والرجال على حد سواء.
عملية االستحمام وارتداء فستان الرغوة كفستان زفاف عروس يرمزان إلى خضوع المرأة الدرزية وجهوزيتها
المطلقة لتقبل إمالءات الطائفة المتشددة في كل ما يتعلق بالزواج والممتلكات واالقتصاد المنزلي.
تتواصل أعمال أميرة مع أعمال فنّانات درزيّات ومسلمات من البالد والعالم ،والتي ترسم طريقهن عبر سيرورة
ي وتحقيق الذات كهدف
متواصلة من تغيير الوعي وشعور حمل الرسالة التي تؤدي إلى
ّ
تصور للتغيير المجتمع ّ
بحد ذاته .باإلمكان وصف تعامل أميرة مع نساء قريتها ،نساء هن جزء من عائلتها المجتمعيّة ،كتعامل يستند على
التماهي ،والتعاون والثقة بالذات .ونجدهن في صورها يفقدن فردانيتهن ويتحولن إلى رموز وتصويرات ربما
روحانية ،تشكل مكانًا أو حي ًّزا تمتزج في داخله مفاهيم جديدة.
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يبرز بشكل واضح عدم وجود الرجال في صورها .أميرة زيّان هي امرأة تشهد على النساء ،وهي تعكس الحالة
النفسيّة للمرحلة التي تعيشها وال تخشى من عرض ذاتها كمن تعبت من العالم الذي يُسي َ
طر عليه من قبل الرجال.
بصفتها هذه فإن صوتها يشكل تحديًا للثقافة الذكورية المهيمنة ،وهي تعمل بغية تغييرها على أعمق المستويات.

جنّات أمارة | داخلية ( ) Interior
العنف في أعمال الفنّانة جنّات أمارة حاضر بملوانية احتداميّة و ُمظلمة .أبطال أعمالها هم أفراد عائلتها ،ومكان
وقوع األحداث هو بيت تحول إلى جاليري .عن طريق الموضعة في الفضاء ترمي إلى إدخال المتلقي إلى اداخل
البيت .وهي تنتقد بسخرية تلميحية واقع العنف المروع ضد النساء ،والعنف األسري خاصة ،الذي قد يكون عنفًا
جسديّا ،نفسيّا أو كالميّا.
معرض  Interiorهو عمل تركيبي من سبعة أعمال بتقنيات مختلفة من الرسم الزيتي ،والتخطيط بالفحم وعمل
فيديو باسم جهاد ،الذي يستعرض الجهاد النسوي في المجتمع األبوي الذي يعتبر المرأة متاعًا.
تستلهم جنّات رسوماتها لهذا المعرض من لوحة الفنّان إدغار ديجا "داخلية (االغتصاب)" .لكن ،ومقارنة مع
ديجا ،فإن جنّات تصمم األحداث وفق رغبتها هي ،وكرد فعل على السيطرة الذكورية األبوية ،فهي تر ّكز على
المرأة النسوية القويّة ،ذات السلطة والمستقلة .في المقابل ،فإن الشخصية الذكورية في أعمالها ُمستبعدة ،األمر
الذي يشهد أيضًا على االبتعاد عن الجوانب العاطفية مثل الحماية والحب .مع ذلك ،فإنه يتم الحفاظ على هذا
االبتعاد حتى في حالة وجود القرب ،كما يظهر في عملها عيد ميالد سعيد.

ادغار ديجا ،داخلية (االغتصاب) ،1868-9 ،زيت على قماش 114.3X81.3 ،سم .مجموعة متحف فيالدلفيا للفنون.

دانيئل تشيتشيك | غبار أسود
أمينة المعرض :دوريت ليڤيتة هرتن
ث ّمىة سمة مشتركة تتكرر في العديد من أعمال دانيئل تشيتشيك ،باإلمكان تلخيصها بالسوداوية،
التي يُعبّر عنها بالنغمات السوداء والطبيعة الغامضة والضبابية لتصويراته ،وكذلك عبر ومضات
األضواء المتحركة على ُم ّ
سطح الصورة.
كأنها مشهد داخلي ،أسود تهديدي يفرض واقعه على الحقائق التي تقترحها العين .ينقلب هذا
الواقع نحو الخارج وعبر عملية التجلي يكشف عن وضعه الحقيقي.
تصويرات تشيتشيك ال ترغب أبدًا بالتعبير الذي تصفه العدسة .فهي ترفض هذا االقتراح بغية
تحقيق شيئًا إضافيًا .التصويرات ال تستخدم أدوات التصوير التقليدية بل تحرر ذاتها منها .الضوء
ال يسقط من مصدر خارجي ،بل ينبع من داخل األشياء نفسها ،ويتم التخلي عن المجال الرقمي
وتظهر وسائط تماثلية ،كأنها انبعثت من بين الموتى .تستعيد هذه األعمال عودة التخوفات وتطفو
الغرائز الدفينة ،وهكذا يتم التعامل مع الالوعي كما أنه هاوية ال ينبغي أن تشاهد ضوء النهار.
هذه المنهجية من تحوير الحاالت ،والمزاج ،وحتى موضعة التصويرات المنتظمة بشكل عقالني
في نظام فهم مختلف ،ونفي ما تراه العين والدماغ الذي يرفض القبول متواجدة في جميع
األعمال ، ،ولشعور بوجود مفهوم آخر وعوالم فهم أخرى يبرز في التصويرات سواء كانت
رمزية أو تجريدية.
سيناريو يوم الدين ،حقيقيًا كان أم نتاج سلسلة من اإليحاءات ،هو العنصر المهيمن المتضمن
فيها .مشاهد الهدم المعروضة على واجهة التصوير منفصلة عن الحيّز المألوف وتتحول إلى
مبهمة ،حيث ال يوجد فيها موضوع يمكننا ربطه بقيمة رمزية .وهذا نوع من "األعراف" (ليمبو)
المفتوحة على عدد هائل من اإلمكانيات ،التي تنتهي جميعها بحدث مأساوي.

ياعل تورن ،بُعد ،2017 ،تحريك ثالثي األبعاد 3:35 ،دقيقة
تحرير الصوت – شاحف وچشال
مشرف الصوت – أڤيڤ الديماع
ماض بعيد ،ويغمر المشهد
تصوير جسد رقمي ألحد شخصيات جنود التراكوتا الصينية من القرن الثالث قبل الميالد ،يحمل معه شحنة من
ٍ
االفتراضي بتجربة التنفس .هذه اإليماءة الرقيقة للجسد ،ذلك التمثيل النهائي لمصدر الحياة ،يقترح المعان النظر في الهوة الفاغرة والتوتر
القائم بين الدوس على كرامة االنسان وتأليه الموت وتخليده.
مجرد هذا العمل الرقمي من إحياء محارب قديم ،ابعاده عن سرب المحاربين وعزله من تلك الكتلة المجهولة ،يشكل تحديًا لتصور وجوده
ي ،مهاجر أبدي في العالم ،يتحرك بين مواقع البناء
المستقل – فربما لم يعد مقاتال في جيش الصين القديم ،بل مجرد عامل بناء صين ّ
العامة ،ينتمي إلى جيش الكادحين البشري في القرن الحادي والعشرين.
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