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شو هيدا؟" ..مبادرة لـ"بيروت متحف الفن تُحيي القطع األثرية التاريخية من خالل دليل صوتي حديث"
Wednesday, December 20, 2017

"شو هيدا؟" مبادرة فنية معاصرة ترتكز على النهج التشاركي للفن ،حيث يعيد"بيروت متحف الفن )بما("BeMA -
إحياءاملقتنيات والقطع األثرية التاريخية املعروضة داخل املتحف الوطني في بيروت عبر مشروع دلي ٍل سمعي يحمل في ثناياه
قصص وصور وتسجيالت أبناء بيروت وس ّكانها والعاملني فيها ،ويعكس صدى تخيّلهم لكل قطعة أثرية ،بعيدا ً عن تاريخها،
حقيقتها ،وجهة استعمالها ،وإشكالية وجودها في املتحف.
وتاتي املبادرة الجديدة التي اطلقها )بما( في إطار جهوده املتواصلة إلشراك املجتمع املحلي بالفن الواقعي من خالل برامجه
التفاعلية وضمن نطاق شراكته مع وزارة الثقافة/املديرية العامة لآلثار واملتحف الوطني وبالتعاون مع املنصة املؤقتة للفن
).(T.A.P
ترتكز املبادرة على سلسلة ورش عمل أُقيمتعلى مدى ثالثة أيام في املتحف الوطني ،حيث تالقى الحاضر مع املاضي في بوتقة
فنية حملت أفكار اهالي بيروت واملقيمني فيها ورؤيتهم الخاصة تجاه القطع األثرية التاريخية ،من خالل سيناريوهات فريدة
شملت تخيالت كل ٍ
فرد منهم ،لنجد أنفسنا أمام قطعة فنية جديدة ُولدت من "رحم" التجارب واآلراء والواقع امللموس.
وقد تو ّلت الفنانة انابيل ضو ادارة ورش العمل طبقت خاللها منهجية تفاعلية مع املشاركني .اعتمدت هذه املنهجية على اشراكهم
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في احياء قطع اثرية معينة من خالل طرح مجموعة من االسئلة الهادفة عليهم تستحضر مخيلتهم
ّ
وتتقصى آرائهم في ّ
سرها ،موقعها ،هواجسها ومدى إدراكها لقيمتها
دور القطعة األثرية والنطق بلسانها ،التعبير عن أحاسيسها ،طموحاتهاّ ،
االقتصادية والثقافية والفنية ،وبالتالي لفرادتها وتميّزها وصمودها .يرافق تجارب املشاركني تسجيل صوتي آلرائهم يعاد
قصار ،ليروي "نفَس" أهالي بيروت ومقيميها ومحاكاتهم
اخراجه على شكل دليل بصوت املمثّلني املحترفَني جورج خبّاز وجوليا ّ
ملوروثات املتحف الوطني ومدى تداخلها وترابطها بحياتهم االجتماعية والسياسية واالقتصادية واألخالقية والثقافية،وفي هذا
السياق قالت ضو" :الدليل سوف يُط َلق في إطار اليوم العاملي للمتاحف ،الذي ينظّمه املجلس الدولي للمتاحف ) (ICOMفي
 18أيار/مايو املقبل ) ،(2018تحت عنوان "ترابط املتاحف :مناهج حديثة ،جماهير جديدة" .وسيتم ّكن املستخدمون من تحميله
عبر موقع إلكتروني يت ّم تجهيزه لهذه الغاية ،وكذلك عبر الهواتف الذكية والحواسب املحمولة أو الحصول عليه مباشرةً من
املتحف".
وفي تعليق لها على هذه املبادرة قالتالعضو املؤسس لبيروت متحف الفن -بما )(BeMAونائب رئيس الجمعية اللبنانية لتطوير
وعرض الفنون ) (APEALالسيدة سندرا أبو نادر" :تندرج هذه املبادرة ضمن سلسلة برامج بما (BeMA) -الرامية الى جعل
ٍ
واملؤرخني فحسب ،بل
مساحات ال تختزن أصوات الفنّانني والحرفيني والق ّيمني
الفن بمتناول الجميع ،وتحويل املتاحف إلى
ّ
تتجسد رسالة )بما(
تتع ّدى ذلك ألصوات الز ّوار الذين يختبرون هذه املجموعات األثرية ويماثلونها مع واقعهم وخلفيّاتهم ،وهنا
ّ
في نقل الفن إلى رحاب عموم الناس .كما تهدف هذه املبادرة التي أطلقناها إلى تفعيل الثقافة الفنية وثقافة املتاحف واآلثار،
ٍ
ٍ
ٍ
امرء خلفه بصم ًة طيبة
جديد من التفكير واالبتكار ،فيترك كل
بنمط
والسفر عبر األزمنة والعصور ومقاربة هذه املكتشفات األثرية
ّ
عن كل قطعة أو مجموعة تاريخية".
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