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من  تجهھھيیز  شيیرين  أأبو  شقراا

(https://www.facebook.com/STLxSTLP)

شيیريین  ووعلي  يیبحثانن  عن  جسد  للحّب

في  فضاء  «جانيین  رربيیز»٬،  االتقى  علي  شريي
ووشيیرين  أأبو  شقراا  في  تجربة  فريدةة  حملت
Some  Body  To)  «عنواانن  «جسد  ما  للحب

Love).  وواالنتيیجة  ززمانانن  محفوفانن
بالروومانسيیة  وواالنوستالجيیا

رروويي  دديیب

لم  تكن  موااضيیع  االجسد  وواالصوررةة  وواالهھھوية
يوما ً بعيیدةة  عن  أأعمالل  االفنانيین  شيیرين  أأبو
شقراا  ووعلي  شريّي.  ووهھھھا  هھھھما  يلتقيیانن  االيیومم
في  معرضض  مشتركك  ليیبحثا  عن  «جسد  ما

للحب»  (Some  Body  To  Love)  في
«غاليیريي  جانيین  رربيیز».  في  االمعرضض٬،  اانفردد

كل  منهھھما  بتصميیم  تجهھھيیز  فني  لجسد
هھھھجيین.  اانطالقا ً من  هھھھذاا  االتجهھھيیز٬،  ططوّرر  كل
منهھھما  خمس  لوحاتت.  ددررست  شيیرين  أأبو

شقراا  االتارريخ  وواالعلومم  االسيیاسيیة  في  «جامعة
االقديس  يوسف»  في  بيیرووتت٬،  قبل  أأنن  تكمل

ددررااستهھھا  في  «ااستودديو  فيیرنواا  للفن  االمعاصر»
في  فرنسا.  أأخرجت  أأفالما ً قصيیرةة  عديدةة  منهھھا  «مسافة  االسكة»  (٢۲٠۰٠۰٩۹)  ووتعمل  حاليیا ً على  فيیلمهھھا
االتحريكي  االطويل  ااألوولل  «حتى  االحمارر  يندمم».  أأما  علي  شريّي٬،  فقد  ددررسس  فنونن  االعرضض  في  جامعة
«ددااسس  آآررتت»  في  هھھھولنداا٬،  وويشتغل  بوسائط  فنيیة  عديدةة٬،  منهھھا  االفيیديو٬،  وواالتجهھھيیز  وواالمنحوتاتت.  وومن
أأعماله  ااألخيیرةة  معرضه  «صورر  رردديئة  رردديئة».  ااستعملت  أأبو  شقراا  أأغرااضا ً جمعتهھھا  من  بقاعع  مختلفة
من  االعالم:  لبنانن٬،  سورريا٬،  مصر٬،  إإيطاليیا٬،  االيیابانن...  لتؤلّف  منهھھا  مجسما ً لشخصيیة  ثابتة  في  فضاء

االمعرضض٬،  ال  يتحركك  فيیهھھا  سوىى  االعيینيین٬،  ووططابة  ززهھھھرية  صغيیرةة  في  موضع  االفم.

من  هھھھيیكل  «مانيیكانن»  وومعاددنن  ووخشب  ووثيیابب  ووأأغرااضض  عديدةة٬،  يتشكل  االجسد  االهھھجيین  االذيي
تقترحه  شيیرين  أأبو  شقراا٬،  جامعا ً االهھھوياتت  االثقافيیة  االمتعدددةة  ألغرااضه  االتي  تحوّلت  إإلى  أأعضائه.
االجسد  موصولل  عبر  سلك  حديديي  بعلبة  مفتوحة  إإلى  جانبه.  في  ددااخل  االعلبة  قطن  ووأأسالكك

ملكوكة  كمصاررين  االمعدةة.  يهھھيیأ  لنا  أأنن ّ تلك  االعلبة  بإمكانهھھا  أأنن  تتحولل  إإلى  بيیت  االشخصيیة  االمتصلة
بهھھا٬،  فتحتويهھھا  ووتحملهھھا  لتنتقل  بهھھا  من  مكانن  إإلى  آآخر٬،  مضيیفة  أأبعادداا ً جديدةة  إإلى  االتركيیبة  االهھھجيینة

للشخصيیة.  في  االمقابل٬،  جهھھّز  علي  شريّي  شخصيیته  من  مجسم  مؤلف  من  معدنن  ووشاشاتت

ووشراائط  كهھھربائيیة.  ثبت ّ شريّي  شاشاتت  مكانن  االرأأسس٬،  االصدرر٬،  أأسفل  االيیدين  وواالقدميین٬،  ووووااحدةة
أأخيیرةة  في  االظهھھر  تعرضض  االصوررةة  االملتقطة  من  كاميیراا  ثبتت  في  عنق  االمجسم.

على  تلك  االشاشة  االخلفيیة٬،  يمكننا  ررؤؤية  ما  تشاهھھھدهه  تلك  االشخصيیة  أأمامهھھا٬،  حيیث  تظهھھر
االشخصيیة  ااألخرىى  ألبو  شقراا٬،  ووززوواارر  االمعرضض  االماررين  من  أأمامهھھا.  أأما  على  االشاشاتت  ااألخرىى٬،
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من  تجهھھيیز  علي  شريي

مقاالتت  أأخرىى  لروويي  دديیب:
كاترين  دداافيید:  شبح  االفيیتشيیة  يخيیّم  على

(node/206932/)  االفن  االعربي

(جدةة)  أأنيیتا  توتيیكيیانن  تطرّزز  االترااجيیديا  ااألررمنيیة
(node/206404/)

«عطيیل»  االمعاصر  يناشد  االعداالة  على  «أأررصفة
(node/205946/)  «ززقاقق

«متروو  االمدينة»  يخوضض  مغامرةة  ااإلنتاجج
(node/205629/)

منيیرةة  االصلح:  «عسيیرةة  هھھھي  االلغة»  أأمامم
(node/205135/)  !االكاررثة

ااددبب  ووفنونن
االعددد  ٢۲١۱٢۲٩۹  ااالثنيین  ١۱٤  تشرين  ااألوولل  ٢۲٠۰١۱٣۳

فتتوززعع  فيیديوهھھھاتت  تظهھھر  ددووااخل  االجسد
االبشريي  عبر  صورر  ااالشعة  االسيینيیة  ووتقنيیاتت

أأخرىى.
على  االحائط٬،  لوحاتت  خمس  صنعتهھھا  شيیرين
أأبو  شقراا  عبر  كوالجج  من  صورر  االتقطهھھا  علي

شريّي  لمجسمهھھا  مع  صورر  أأخرىى  ألماكن  حولل
االعالم  ووخراائط  وولوحاتت  ووررقيیة٬،  ططبعتهھھا  على
أأووررااقق  خشبيیة.  وويعرضض  علي  شريي  صوررااً
فوتوغراافيیة  يستند  فيیهھھا  إإلى  صورر  ألعضاء
جسدية  ملتقطة  عبر  ااألشعة  االسيینيیة.

يتمحورر  االمعرضض  حولل  تلك  االتركيیبة  االهھھجيینة
االتي  تجمع  مواادد  مختلفة  من  قماشش  إإلى

أأسالكك  إإلى  شاشاتت  لتخلق  عالما ً ثالثا ً خاررجج
االشخصيیتيین  االمطرووحتيین  في  االمعرضض.
مثلما  ااجتمع  االفنانانن  بحثا ً عن  جسد  ما
للحب٬،  تبحث  هھھھاتانن  االشخصيیتانن  عن

تجسيید  ثالث  خاررجهھھما.  وورربما  ووجد  االفنانانن
ذذلك  االتجسيید  في  االصوررةة  كوسيیط  فني  أأمّن

فضاء ً ووماددةة  مختلفة  يتجلّى  فيیه  تماززجج
االشخصيیتيین.  شخصيیة  أأبو  شقراا  تصبح  ماددةة

االصوررةة  االتي  تنتجهھھا  شخصيیة  شريّي٬،  لكن  االروومانسيیة  االمسيیطرةة  على  االمعرضض  تقف  عائقا ً أأمامم
تطورر  ططرووحاته٬،  فتغرقه  في  ثقل  مرااجعه  االثقافيیة  االهھھجيینة.  تجهھھيیز  وولوحاتت  شيیرين  أأبو  شقراا  يوحيیانن

بنفحة  باررووكيیة  ممزووجة  بالبوهھھھيیميیة٬،  بزرركشتهھھا  ووفوضويتهھھا  ووحلمهھھا.  أأما  علي  شريي٬،  فيیعيیدنا
بشاشاتت  موززعة  في  كل  مكانن  ووأأسالكك  كهھھربائيیة  ضمن  شبكاتت  عنكبوتيیة٬،  وونوعيیة  صوررةة  باالشعة

االسيینيیة٬،  إإلى  ااالنبهھھارر  االطفولي  ااألوولل  بعالم  االتكنولوجيیا.  االزمانانن  محفوفانن  بالروومانسيیة
وواالنوستالجيیا  إإلى  ززمن  يتوقق  إإلى  خلق  حالة  من  االحلم  أأوو  االخيیالل٬،  يبحث  خاررجج  االملموسس  عن

ملجأ  للحب.  ررغم  أأنن  االبحث  عن  جسد  ما  للحب  ووسط  جميیع  تلك  االمواادد  االعضوية  ووااإللكتروونيیة  هھھھو
أأمر  مشوقّق٬،  ووررغم  أأنن  ااألغرااضض  االتي  أأنتجهھھا  االبحث  تتمتع  بجماليیة  حالمة٬،  إإال  أأنن ّ االفنانيین  لم

يتمكنا  من  االوصولل  فعال ً إإلى  خلق  فضاء  ثالث  بيینهھھما...  كأنهھھما  قدما  مرحلة  من  االبحث  يمكنهھھا  أأنن
تتطورر  ووتتخمر  أأكثر  لتصل  إإلى  مبتغاهھھھا.  تبقى  تجربة  تقديم  معرضض  مشتركك  بيین  فنانيین  معاصرين٬،

تجربة  مشوّقة  وومطلوبة  جداا ً ررغم  تعقيیدااتهھھا.

Some  Body  To  Love:  حتى  25  تشرين  ااألوولل  (أأكتوبر)  ـــ  «غاليیريي  جانيین  رربيیز»  (االرووشة)  ــ
لالستعالمم:  01/868290

االتعليیقاتت


