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معرض فني  البواتقابس سينما فن 

تعمل البوات على دفع وتنمية الفنون التشكيلية وتحسيس فئات عديدة 
من الجمهور اضافة إىل الذي يوجد يف الشرقية 1. البوات خارج األسوار وهي 
أّول امتداد خارج البوات، تستهدف شباب المعهد األعلى للدراسات التجارية 

بقرطاج، يف حين أن أعمال البوات خارج تونس العاصمة موجهة لصالح 
سكان الجهات. 

وفية للمبدأ المؤسس لها، تلتزم البوات خارج العاصمة بتنظيم العروض يف 
المناطق السكنية وذلك لتحقيق ثالثة أهداف:

الترحال باألعمال التي أُنتجت يف البوات وتركيزها يف الفضاءات التي توجد 
داخل المدن.

توفير حظوظ لقاءات بين الفنانين العارضين والزائرين على شكل 
"محادثات" Talks لكي يقع ادماج هؤالء يف عالم الفنان وتقنيته.

تكوين طلبة مدارس الفنون الجميلة الموجودة داخل الجهات يف تقنيات فنية 
خاصة لكي يمكنهم أن يكونوا أداة تواصل وإرشاد العروض.

البوات فضاء بديل ينتمي إىل مجموعة شركات الذي يشتغل يف المواد 
الصحية، الرفاهة والنظافة وهي تقع جميعها يف المنطقة الصناعية بالشرقية 1.

هذا الفضاء (يف شكل علبة مساحتها 25 متر مربع يوجد يف مقر المجمع) 
بعث سنة 2007، وهو عبارة عن مخبر لتجارب فنية لصالح الفنانين. هنا 

يبدع الفنان دون ضغوط السوق أو الرقابة. البوات تنتج، وتعرض وتشتري إذا 
كانت هناك امكانية. يتمّثل طموح البوات، اضافة اىل دعم اإلبداع المعاصر 

يف تونس، إىل تحسيس أعوان وعمال المجمع بمختلف مراحل سيرورة 
االبداع الفني. خالل حفل االفتتاح الذي يدعون إليه خصيصا، يقدم الفنان 

نفسه ويتحدث عن مساره وعالمه الفني، ويعطي مفاتيح للفهم ويشير إىل 
بعض امكانات تفكيك أعماله، يبرر التقنية المستعملة واأللوان،الخ. كما أنه 

يجيب على االسئلة ويتفاعل مع جمهور الحاضرين من المبتدئين أساساً غير 
المتعودين أو غير الميالين إىل زيارة المعارض والمتاحف.

البوات خارج تونس العاصمة البوات فضاء الفن المعاصر
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تقديم معرض فني  قابس سينما فن 

يقع تنظيم تظاهرة الفنون البصربة يف الفضاء العام على هامش ڤابس 
سينما فن.

ڤابس سينما فن تهدف إىل تقريب الفن المعاصر من جمهوره وذلك عبر 
العمل حول الوسائط التي تقدم الفن المعاصر ومختلف تعبيراته الفنية:

نجد أساساً الفيديو مع الكازما واألحواز، وهو معرض تحت اشراف آمال بن 
عطية.

الرسم، مع المعرض «الزمن المختوم» للفنان التشكيلي نبيل صوابيئ، 
التصوير الفتوغرايف من خالل «العالم شيكو... وكل ما بداخله» تعليق صور 

فتوغرافية للفنان صفوان بن سالمة و عرض «ستائر» السمهان تليق 
وهيثم عاشور، للفنانة آمال بن عطية.

كما تعتزم ڤابس سينما فن من جهة أخرى اقامة لقاءات:
اللقاء األول وهو نقطة انطالق البرنامج، والذي سيقع يف المعهد األعلى 

للفنون والمهن بڤابس وسيجمع فناين التظاهرة مع طلبة الفنون والحرف، 
بالتوازي مع «صور فوريّة» وهي تقديم لنتائج ورشة التصوير الفوتوغرايف 

التي يديرها المصور الفتوغرايف هشام ادريس.
اللقاء الثاين ويف تناغم مع فسيركز على «الوسائط الثقافية» وهو محور 

يتناوله مؤرخ الفنون بول اردان.
يشرف الفنان التشكيلي مالك ڤناوي على االدارة الفنية لتظاهرة. ڤابس 

سينما فن.

مهرجان "ڤابس سينما فن" موعد سينمايئ جديد، اختار سينما المؤلف هدفا 
لمضامينه وغايته تقديم منتوج إبداعي لجمهور الجنوب التونسي..تبحث 

هذه التظاهرة السينمائية الناشئة عن مقاربات فنية من العالم تعكس 
التنوع والثراء واختالف وجهات النظر والتي تمنح فرصة للجمهور للتفكير 

بعيدا عن ثقافة "المستهلك".

مهرجان "قابس سينما فن يحتفي بالثقافة خارج سياقها الكالسيكي يف طرح 
بديل مقياسه جودة األفالم المقترحة ويعمد للبحث والنقاش وتبادل األفكار 

ومحاورة اآلخر من خالل برمجة تراعي الحديث واآلين يف السينماءات العربية 
المستقلة كما المشهد السينمايئ الدويل المستقل. 

ڤابس سينما فن- عروض ڤابس سينما فن
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المدير الفني

ولد مالك ڤناوي سنة 1983 هو فنان تشكيلي يعيش ويشتغل يف تونس. 
بفضل التكوين الذي تحصل عليه يف مدرسة فنون التزويق ومركز الخزف يف 
كتسحت الفضاءات  سيدي قاسم الجليزي تمكّن من تطوير ممارسة فنية ا

التي اتيح لهذا الفنان تقديم آداءه فيها. فهو يتنقل بسالسة بين الفيديو وفن 
الخزف، بين الصوت واآلداء ليتناول مواضيع دقيقة تهم المجتمع كمفهوم 

التضحية اإلنسانية بجميع اشكالها. شارك يف العديد من المعارض التي 
نظمتها مؤسسات ذات صيت عالمي مثل مهرجان دريم سيتي 2015 و 
2017 (تونس)، المعرض الفني 1: 54، ماكال Macaal مراكش، مهرجان 

 La (لندن)، معهد ثقافات اإلسالم (باريس)، أرض القفار Shubbak الشوبك
belle de Mai (مرسيليا)، 1 : 54 (لندن) ومع معرض سلمى فيرياين (لندن، 

تونس) ، غاليري تالمارت Galerie Talmart (باريس)...

مالك ڤناوي 
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معرض فني   كازما واألحوازقابس سينما فن 

 من 13 إىل17 أفريل 2019
حفل االفتتاح يف 13 أفريل 

س 30: 11 
بكورنيش ڤابس

المفوضة المصممخة
آمال بن عطية

فنانو الكازما
يونس بن سليمان

علي شري
سفيان الفني
فخري الغزال 

نيسان قسنطيني
أمين قضاعي
أمين مسعدي
كامي برادون
زينب سديرة

واألحواز
انتصار بلعيد

هادي العجيمي
محمد زنينة
زينب سديرة

الكزما، مخبأ من بقايا الحرب العالمية الثانية وهو ما تأّسس حوله شاطئ 
الكازما، مكان تضرب فيه مواعيد شباب يعوزه األفق... خط غامض، نقطة 

إنفالت بين ما هو هنا و العالم اآلخر البعيد هناك.
9 حاويات تقطعت بها السبل، استنزفت هناك من قبل اتجاه فني معاصر 
قوي، يحملها 9 فنانون يف المجال البصري من تونس والعالم يعيشون هنا 

وبعيدا هناك: خط غير واضح. نقطة التالشي هنا ويف أي مكان آخر.

كما تشرف عليها المصمة والمنسقة الفنانة آمال بن عطية تقترح تسع 
مواقع لرصد ما يقع يف مجتمعنا و ما يفرزه من شكوك، آمال، وصمت 

وكلمات وشعر. هي موقع لمالحظة عالقة المجتمع مع اآلخر: يونس بن 
سليمان،وعلي شري، وسفيان الفاين، وفخري الغزال، ونيسان قسنطيني، 

وأمين قسنطيني،وكاميل باردون، وزينب سديرة.

األحواز تواصل الكازما، وهي تنبع من رغبة يف نشر الفن داخل الفضاءات 
كتساح  العمومية والتواصل مع السكان المحليين يف حياتهم اليومية وا

العديد من الفضاءات العمومية كالمقاهي واألسواق، واالستعراض على 
الجدران والساحات. 

 كازما واألحواز
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معرض فني  المفوضةقابس سينما فن 

آمال بن عطية فاننة يف المجال البصري ومفوضة (مصممة و منسقة) 
معارض. توجت بنجاح مسيرتها الجامعية بالتوايل يف المعهد االعلى للفنون 

الجميلة بتونس والمعهد االعلى للفنون التشكيلية بنابل. هي تتنقل يف 
ابداعها بين الرسم والفيديو الذي تستكشف به اآلن النحت و العروض 

الثالثية األبعاد. هي تواصل بداياتها مع جو تونس Jaou Tunis كمفوضة 
معارض من خالل جناح يتركز فيه االبداع حول عنصر النار. اختارت آمال 

بن عطية لهذه الدورة من GCF Art Shows ڤابس سينما فن عروض، أن 
تكتسح الفضاءات العامة من خالل أعمال فنانين يف الفيديو من تونس ومن 

عدة بلدان أخرى. 

آمال بن عطية 
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معرض فني  نص التقديمقابس سينما فن 

تفتتح حفل الكازما يف كورنيش ڤابس تسع حاويات بيضاء بشكل موّحد، 
لتقريب الفن المريئ من سكان المدينة. من خالل طاقاتهم اإلبداعية 

المختلفة، يقّدم يف هذا االفتتاح تسعة فنانين رؤاهم حول العالم...
تنطلق الجولة مع "أراضي والدي" وهو معرض فيديو للفنانة الفرنسية 

ذات الجذور الجزائرية، زينب سديرة. هي ترسي بعملها يف المجال العائلي 
بقسنطينة، لترسم بالخط األحمر حدود األراضي المستعمرة لتخلّد مسيرة 

والدها وذكرى األجداد.

ُيسائل الفنان اللبناين على شري يف عمله "Petrified" الصبغة الصنمية 
للبقايا األثرية كما يقع ترميمها يف فترة ما بعد الحرب. وهو يضعنا بذلك يف 

قلب مسألة األصالة التي تربط التراث باآلثار التاريخية.
مع الفنانة الفرنسية المبدعة كامي برادون Camille Pradon ننتقل إىل عالم 

كرة مركبة فضائية معّطبة. لنرى  الفضاء الواسع لنرى هناك ما بقي من ذا
بذلك تعاطف اآللة مع عالم البشر.

حين نحّط الرحال من جديد يف ڤابس، مع سفيان الفاين مدير الفتوغرافيا 
نجد أنفسنا مع الفيديو، من خالل عمل أختار له من األسماء "مرحبا بكم"، 

يعرض لنا فيه عالقته األوىل مع المدينة وقد خنقها التلّوث. هذا الفنان يقترح 
علينا بطاقة بريدية يزيح فيها المجمع الكيميايئ معالم الصورة الرومانسية 

التقليدية، من لواحات من البالستيك إىل موت السكان.
يستدعينا فخري الغزال يف عمله ذي األبعاد الثالثة الذي أختار له من 

األسماء "حلقوم" إىل رحلة يف الحياة اليومية للعامل اليومي ومن خاللها إىل 
شريحة اجتماعية وهي عمال الحضائر.

الكازما واألحواز | نص التقديم

بعيدا، يذهب بنا الفنان التونسي يونس بن سليمان "توازي/ متوازيات" أين 
نجد مواجهة بخار الماء لمعمار الحّمام حين ينصهر الجسد يف الفضاء.

يف لقاء حميمي تحت لواء النموذج المتميز يقدم مدير الفوتوغرافيا أمين 
المسدي، تكريما لروح المبدع السينمايئ العريب يوسف بن يوسف، من خالل 

أثر يف التواصل ويف المهارة العملية. 

كرة من خالل عملها " أذكر حين  تدخل نيسان قسنطيني إىل أعماق الذا
كنت عاشقا". فينطلق شريط ذكريات العشق ليروي حكايات عاطفية لثالث 

شخوص مع صدى أصوات الغائبين تأيت من خارج المشهد.
دائما يف صخب الحب، يدخل أمين قضاعي تعقيدات العالقة بين األم واالبن 
يف عمله "آلو!". هنا نكتشف صورة بال قناع يف حوار حميمي و صدامي ينسج 

سنفونية األمزجة.

بما أّن الكازما يف هذه التظاهرة تستدعي األحواز لذلك ويف جولة ثانية سنزور 
مقاهي سوق جرة والساحات المحيطة. داخل هذه المقاهي الشعبية وعلى 

الشاشات التي عادة ما تعرض للرواد مقابالت كرة القدم، يقّدم ثالثة مبدعين 
أعمالهم لنكتشف العالم كما يرونه.

يف المقهى األول تقدم لنا انتصار بلعيد فيديو "90 دقيقة". نرى داخل 
المقهى حرفاء من عامة الناس يشاهدون مقابلة يف كرة القدم. ثم سرعان 
ما تختفي المقابلة لنرى جمهور المشاهدين يشاهد نفسه. عندما يصبح 
المشاهد هو موضوع المشاهدة يصبح العمل بالتايل مدخال يتناول مدى 

تأثير كرة القدم داخل المجتمع.
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معرض فني  نص التقديمقابس سينما فن 

يف المقهى المجاور يدعونا محمد زنينة لنرى "يف العين، حق الموت" من 
خالل ما تلتقطه كاميرا مراقبة، فنجد أنفسنا أمام نباح الكالب و قسوة الحياة.

بعيدا عن هذا المقهى وعلى مقربة من "الجامع الكبير" يغوص بنا الهادي 
اللعجمي يف ثنايا لغة جديدة، من خالل مسيرة امرأة بكماء يف معاناتها مع 

محيطها.

مع زينب سديرة، تنتصب الشاشة علی الحائط الخارجي لآلغورا، لتحلق بنا 
مع الطيور والحمام، عاليا. هذا العمل اختار له عنوان "تفكك"، هنا نكتشف 

حب الحمام، سباق الحمام المهاجر، مزيج من حياة االستقرار التي يحبها 
االنسان وحرية الترحال..

ثم تشدنا مداخل المدينة العتيقة لتدفعنا إىل أبواب الخروج منها نتأمل 
كرة العين يف الفضاء  ونتحرر. وقع األقدام على األرصفة يضعنا يف تناغم مع ذا

العام.

آمال بن عطية
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تقديم معرض فني  قابس سينما فن 

17

فيديو-كايف معرض فني  ڤابس سينما فن 

الكازما | فيديو 

 من 14 إىل 17 أفريل 2019

بكورنيش ڤابس
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معرض فني  قابس سينما فن 

"متوازي-متوازيات"، (فيديو)

هناك فضاءات تشير إىل بعد موازي أين توجد أجزاء وأشكال ومالمح وأنوار 
أخرى.

يف هذا الفيديو يستعمل الفنان بخار الماء كعنصر طبيعي يخفي داخله شيئا 
فشيئا الفضاء الداخلي إىل درجة ال يمكن التعرّف عليه من جديد. إّن المعمار 

الذي و قع تصويره يصير مساحة بيضاء مبهمة (التوازن مرادف السطح) أين 
يذوب الجسد يف الفضاء. الفيديو يعرض بدون تنميق او لمسات بخار الماء 

بفعل حرارته يفرض أثره على الصورة.

الفنانون

يونس بن سليمان

يونس بن سليمان هو فنان متعّدد االختصاصات من مواليد 1992. عند 
قدومه إىل تونس لدراسة الفن المعماري يف الجامعة بدأ اهتمامه يزداد بالفن 
المعاصر من خالل اقامات فنية ولقاءات (دار ايكام تونس، summit بمصر

Remake the city) كما شارك يف «Jaou جو" 2018.
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معرض فني  الفنانونقابس سينما فن 

هو من مواليد بيروت 1976، يعيش بين باريس وبيروت. هو ينتمي إىل 
جيل الفنانين الذين نشأوا أثناء الحرب االهلية يف لبنان والتي طبعت بعمق 

ممارستهم الفنية يف سياق يتسم بالالاستقرار.

بعد أن درس الرسم البياين يف الجامعة االمريكية ببيروت، نال سنة 2005 
االجازة يف فنون العروض يف DasArt بامستر دام. له ممارسة فنية متعددة 
األشكال تتغّذى من األداء، والسينما وتاريخ الفن. فتعّدد مراجعه يظهر من 
خالل أعماله األوىل يف الفيديو حيث يعتمد جسده كعنصر ارتكاز يف تركيب 
فني مرهف. انغمس خالل السنوات 2005 و 2014 يف تفكيك الوضعية 

الجغراسياسية يف الشرق األوسط من خالل لغة بصرية شاعرية. يبحث يف 
كتشافات االركيولوجيا يف صياغة القصص  أعماله األخيرة يف النظر يف دور ا

التاريخي. هذا التغير يف الموضوع يعتبر نقلة فلسفية: على شري يتبنى 
دائما وجود عالقة حميمية بين المجال الشاعري و المجال السياسي، أال انه 

يظل مقتنعا بأن العنف يمكن أن يدرس دون أن يعرض للمشاهدة.

علي شري

هو عمل يسائل الصبغة الصنمية التي تعطى لألثر التاريخي وذلك من خالل 
القيمة التي نعطيها للمنشأ ولألصالة. إّن تفاقم ظاهرة النهب و المتاجرة 

باآلثار والتحف يف مناطق الصراع بالشرق األوسط يطرح النقاش حول اعادة 
ترميم وصيانة التراث المهدم. كيف يغير ذلك يف مفهوم األصالة؟ ما هي 

اآلثار التاريخية التي تعتبر ذات قيمة ولماذ هي كذلك؟ وقع تصوير الشريط 
Petrified يف مركز الحياة البرية بالشارقة أين يقوم بسفر يف حياة األشياء 

التي غمرها الموت.

" Petrified"، (فيديو)
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مدير فوتوغرافيا من مواليد 1974 ذو جنسية مزدوجة تونسية فرنسية. 
نال سنة 1997 شهادة يف التقاط المشاهد من المعهد المغاريب للسينما 
بتونس.شارك سفيان الفاين يف عدة تربصات يف التقاط المشاهد، خاصة 

يف شريط "المريض االن ڤليزي" للمخرج أ. منڤاال Minghella. ثم تعّددت 
مشاركاته يف انتاجات أخرى كمساعد تصوير قبل أن ينتقل للعمل وراء 

الكاميرا سنة 2001. فقام بتأطير مشاهد أفالم عديدة من بينها األشرطة 
 Venus noir 2009, La graine et le mulet األخيرة لعبد اللطيف كشيش
يف L'esquive ,2006 يف 2002) و نوري بوزيد عرائس الطين 2001. شارك 

كمدير تصوير يف أفالم عديدة نذكر منها "الخيط" لمهدي بن عطية 2008، 
"شّالط تونس" 2014 لكوثر بن هنية، La vie d'Adèle عبد اللطيف كشيش، 

"طمبكتو" لعبد الرحمات، سيساكو 2014 الذي بفضله نال جائزة أحسن 
صورة يف مهرجان دوربان... وسيزار لكن فتوغرافيا. ثم أنطلق يف تصوير 
المسلسالت مع Canal+ يف سلسلة ڤويان لكيم شابيرون سنة 2015. 

 HBO The ثم قام بالتصوير يف الواليات المتحدة االمريكية فشارك يف
 George C. لجورج وولف (Immortal Life Of Heniretta Lacks (HeLa

 . Wolfe

شارك سنة 2017 يف انجاز شريط فيديو مع المخرج عبد الرحمان سيساكو 
للمجموعة القارة يف متحف قطر الدويل بالدوحة الذي سيفتح أبوابه يف 

 Pupille ل. زاديراج كوسوفو و AGA مارس 2019. كما شارك يف تصوير
المخرج الفرنسي ج.هنري. سنة 2018 قضاها يف تصوير شريط

 E.Suleiman It Must Be Heaven الذي تقع احداثه يف ثالث بلدان : 
فلسطين، فرنسا وكندا.. وهو حاليا يف مرحلة ما بعد اإلنتاج.

بهذه العبارة تستقبل المدن التونسية زائريها للّترحيب بهم عند مداخلها. 
يف العنوان سخرية تكمن يف التباين بين العبارة ومحتوى المشروع. فعلى 

شاكلة البطاقات البريدية، يتم تقديم المجموعة الكيميائية يف ڤابس كنصب 
رمزي للمدينة وكذلك نصب تذكاري درامي.

سفيان الفاين

"ترحب بكم"، (فيديو)
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"حلڤوم"، فيديو فخري الغزال

هو من مواليد 1981 بأكودة. فنان متخّصص يف الفتوغرافيا والفيديو 
والسينما. نال شهادة يف الفن التشكيلي من المعهد األعلى للفنون الجميلة 

بتونس، ثم تحصل على شهادة يف التواصل والفنون من المعهد األعلى 
للفنون الجميلة بنابل. أنجز أول شريط وثائقي (الغروب) سنة 2016، وهو 

فيلم متوسط باأللوان، ثّم أنهى انجاز شريط "هاين التايل" سنة 2017، الذي 
اختير للمشاركة يف دورة 2018 أليام قرطاج السينيمائية، و يف مهرجان 

باريس للسينما المختلفة والتجريبية. بفضل العملين األخيرين "ولد الڤناربة" 
و Black Unit نال جائزة مؤسسة ألفة رمبورغ و جائزة روزا لكسمبورغ 

(Ten views on migration). سنة 2018. تّم تقديم األعمال الفنية لفخري 
الغزال وعرضها يف العديد من المهرجانات والمعارض الوطنية والدولية، 
على غرار لقاءات افريقي للتصوير الفوتوغرايف بباماكو، مهرجان السينما 

االفريقي يف طاريفا باسبانيا، يف مركز الفنون ببيروت، ب CCCB ببرشلونة، يف 
بروكسال(Halles de Schaerbeek et au KVS)، يف أبو ظبي (Art Fair) يف 

(Mucem) كذلك يف مرسيليا New Museum نيويورك

عمال يضطربون قرب نقطة مياه
إنّها نقطة حياة تلتقط، لحظة طهر

حل ڤوم(قناة) يطفو وسط هذا المحيط
حينا يمسح الماء الجدران وحينا يداعب األرض

وأحيانا أخرى نبصره منتصبا يف الهواء
إنّه يتضاعف ويتعّدد لينسج خيوطا متداخلة

خيوطا مهاجرة تهفو لصعود شاق
إنّها أسطر تطمح إىل نوع من التجريد
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هي من مواليد صفاقس 1976، تعيش وتشتغل بين تونس وباريس هي 
تحاول من خالل أعمالها يف الفوتوغرافيا والفيديو مساءلة أحداث عالمنا 

الحايل.
يف مسارها الفني تحاول أن تتصدى للعنف الصامت الذي يعيشه الفرد 

المعاصر من خالل البحث عن الجمال والشعر. تدعو يف كل عمل من أعمالها 
للعيش يف تالحم حميمي يف فضاء قريب وغير متأكد للحياة. هي تراوح بين 

تصادم االلوان االبيض واألسود والمساحات التي ال تكاد ترى لتخلق أجواء 
فريدة ذات ديكور يكتفي بالحد األدىن.

إّن البحث الفني عند نيسان قسنطيني هو سيرورة من الممارسة ُتسائل 
ثنائيات الحضور والغياب، الحميمي والغريب. تدعو أعمالها إىل تأّمل فضاء 

ُمبهم الذي يقع بين حدود الفضاءات المزدوجة. هي تستكشف تلك الحدود 
حيث توجد األبعاد الثالثة: الجذور، اللغة ومكان الوالدة.

شاركت نيسان قسنطيني سنة 2007 يف مهرجان الفتوغرافيا يف باماكو، 
والدورة الثالثين للفن يف بانتفادرا باسبانيا 2008، ودورة الفتوغرافيا 

Photocai بباريس، وتنظم جميع هذه التظاهرات كل سنتين. وقع عرض 
 MMK //Museum Füf Moderne Kunst :أعمالها يف العديد من المتاحف

Francfort بالمانيا؛ متحف الفنون Gwanglu، كوريا الجنوبية؛ المركز الوطني 
للفن المعاصر بموسكو، و Circulo de Bellas Artes بمدريد، اسبانيا.

ملخص: الشريط مكّون من ثالثة مقاطع لمشاهد ثابتة. يف كل مشهد يصلنا 
صوت شخص من خارج الصورة يتحدث للمخرج عن ذكريات من قصة حب 

أثّرت يف حياته.

نيسان قسنطيني

"أذكر أين كنت عاشقا"، فيديو 2019
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أمين قضاعي

"ألو"، فيديو

مولود سنة 1994، يعيش ويشتغل يف تونس.
كان يدرس السينما يف ESAD ويمارس الفيديو، بالتوازي مع مذكراته 

كتمل  الشخصية. من خالل تجاربه بالفيديو، يقوم بتفكيك كل ما يبدو له ا
بنائه: ذكريات طفولته وروابط عائلته.

التفكيك يف غالب األحيان يسبق البناء.
يتخذ أمين قضاعي الفيديو هنا اداة للتأمل الذايت، موضوعه العالقة مع 

والدته. ينطلق الشريط من مجموعة صور عائلة يف نسق حوارات مع 
امي حيث سجلتها معها ، تعيد مساءلة العالقة معها اآلن إضافة إىل عدة 

تساؤالت شخصية أخرى. ورغم أن الفيديو يبرز قيمة التفكيك، أّال أنّه يطمح 
إىل الوصول لوضعية البناء.
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أمين مسعدي

" Dementia"، فيديو

هو مدير تصوير تونسي ساهم يف العديد من المشاريع السينمائية مع عبد 
الرحمان سيساكو، ونبيل عيوش، وحكيم بالعباس، وفاضل الجزيري، وعبد 

المحسن ذبان وعالء الدين سليم. نال بفضل The last of us عدة جوائز 
 ،(Venus, 2016) عالمية. كما نال جائزة أحسن مساهمة تقنية يف البندقية

أحسن مدير تصوير افريقي يف 2017 (Africains movies Awards)، جائزة 
أحسن مدير تصوير يف دورة 2017 أليام قرطاج السينمائية. ثم واصل العمل 
باالشتراك مع عالء الدين سليم يف شريكه "تلمس". قام بعرض ما انجزه من 
صور وفيديو يف دار الصورة بتونس، ومهرجان الفيلم العريب بڤابس، ومهرجان 
الفيلم الهاوي بقليبية أين مكّننا من السفر معه عبر شريطه من طمبكتو اىل 

روما.

هذا الفيديو جاء تكريما لروح أحد أعمدة السينما والتصوير يف العالم العريب. 
كثر نورا و شاعرية. إنّه إحدى القمم التي فارقتنا إىل عالم أ

 إليك! يوسف بن يوسف!
أفالم أثّرت يفّ وجعلتني أسافر، ألهمتني حب الترحال، فأصرخ، و أبكي 

وأتنّفس!
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هي فنانة فرنسية من مواليد 1993، تعيش وتشتغل بين ليون، باريس 
وسأن تيتيان. متحصلة على شهادة جامعية من المعهد األعلى للفنون 

والتصميم بسانت تيتيان. وهي عضو يف إدارة تحرير مجلة Fig، وهي مجلة 
نقدية مستقلة يف مجال المعمار. هي تشتغل يف مجاالت بحث تهم الجسد 
وتعبيراته، واللغة، وتفكيك القصص السردي وذلك من خالل تمّشي فني 

يستثمر مادته من األدب، والرسم، وحركة الصورة والفتوغرافيا. هي تستعمل 
وسائط كالشريط السنمايئ (يف الشكل التقليدي (لفافة) أو الرقمي)، األعمال 

الفنية المركبة يف الفضاء ( صورة، صوت، فيلم)، الفوتوغرافيا والنشر. هي 
تستكشف االمكانات السردية للصورة يف جدليتها وعالقتها مع الفضاء.

نرى هنا استكشافا ذاتيا يف قلب مركبة فضائية معطبة و خارج االستعمال 
بعد أن خرجت عن مدارها. هذا االستكشاف يعطي المشاهد حوارا ذاتيا 

تطغى عليه نبرة ما قبل النهاية. يلقى هذا الحوار دقائق قبل تعّطب المركبة 
و تفككها يف الفضاء. قصص اآللة يسرد يف لغة ثنائية يف البداية سرعان 

ما يتحول إىل تساؤل حول وضعية المحطة الفضائية، وتمركزها يف العالم 
لتلتقط معطيات حول النظام الشمسي يف وقت محّدد، ثم ينتهي مصيرها 

المبرمج اىل الفناء.

كامي برادون

"بال نوم"، فيديو 2018.
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من مواليد عام 1963 يف باريس. تعيش يف لندن وتعمل بين الجزائر وباريس 
ولندن. تم تقديم عملها يف العديد من المعارض الفردية ، بما يف ذلك معرض 

المصور (لندن ، 2006) ، مشروع Wapping (لندن ، 2008)، متحف بوري 
(فنلندا، 2009)، BildMuseets (السويد، 2010)، يف كونستهايل نيكوالج 

(كوبنهاغن، 2010)، يف قصر طوكيو (باريس، 2010) ، يف متحف مرسيليا 
للفن المعاصر (2010) ، يف متحف Blaffer للفنون، جامعة هيوستن، يف 

معهد بريفكس للفن المعاصر يف تورونتو (2010). ومعرض تشارلز هـ. 
سكوت يف فانكوفر ومتحف بالفير للفنون بهيوستن (2013) ومؤسسة 

الشارقة للفنون (اإلمارات العربية المتحدة، 2018.) كما تم عرض أعماله 
يف معارض جماعية يف مؤسسات مثل تيت بريطانيا (لندن، 2002)، مركز 

بومبيدو (باريس، 2004، 2009)، متحف موري (طوكيو، 2005)، مركز 
البلطيق للفن المعاصر (جيتشيد، 2005)، متحف الفن الحديث يف الجزائر 

(2007)، متحف بروكلين (نيويورك، 2007)، المتحف - المتحف العريب 
للفن الحديث (قطر، 2010) ومركز الفنون المعاصرة يف سالونيك (2011)، 
يف تيت بريطانيا، لندن، المملكة المتحدة، MuCEM ، متحف الحضارة أوروبا 
والبحر األبيض المتوسط، و Friche de la Belle de Mai (2013) مرسيليا، 

متحف غوانغجو للفنون، كوريا الجنوبية، مركز بومبيدو ميتز فرنسا (2013)، 
متحف MMK لموردرن كونست (2014) يف ألمانيا، FRAC لورين يف ميتز ، 

فرنسا ومحطة توليد الطاقة، معرض الفنون المعاصرة، تورنتو، كندا (2015)، 
وكذلك يف البينايل وثالث سنوات مثل بينايل فينيسيا (2001 و 2011)، 

وثالثيي التصوير الفوتوغرايف والفيديو يف معهد التصوير المعاصر يف نيويورك 
 The Folkestone ،(2007 2003 و) (2003)، وبينايل الفن المعاصر الشارقة

.Triennale (2011) and Prospect.4 (New Orleans، USA

يف هذا العمل تتساءل زينب سديرة حول كل ما يتكّون منه وجودنا. هي 
ال تسعى إىل رسم حدود واضحة بين االنسان والمحيط من حوله ألنهما 

يتداخالن بشكل ال يمكن فيه فصل األول عن الثاين. هي تبرز تنوع الرؤى 
الذاتية حول تمّثل المجال وتجربة العيش فيه. فهي تجهل العالم الذي 

يتناهي يف الكبر، أو الذي ال حدود لصغره، لذلك يأيت ادراك العالم لديها يف 
اطار تجارب الفرد أو المجموعة. ما هي الرهانات والضغوطات والحدود التي 
توجد أمام تمثُّل كل ما يمكن تملّكه من أرض او مجال؟ كيف يرسم الشكل 

الجغرايف ألرض ما؟ 
 

أمام هذا التساؤل، تدرك زينب هشاشة تمّثالتها مع ما يصحب ذلك من 
خوف من فقدان والدها الذي هو شاهد على تراث ثقايف وشفوي بصدد 

كرة الفردية والجماعية يف  االضمحالل. لذلك تسعى إىل ترجمة دور هذه الذا
نفس الوقت يف رسم خطوط مجال كما يبرز ذلك يف مثال والدها يف الجزائر. 

بتصوير والدها وهو يطوف أراضيه تتساءل زينب سديرة عن أشكال وتمثالت 
أرض ما. هل يحق وضع حدود ألرض ما أو نكون بذلك قد اخرجناها من 

الفضاء الوحيد الذي تنتعش فيه، وهو العالم الداخلي للشخص الذي ينطق 
بهذه الحدود أي والدها؟ لكن كل جهد والدها لتملّك الفضاء هو جهد جسدي 
وذهني. فهو حين يمشي فوق أراضيه فإنّه يخّط يف ذهنه ويف جسده خطوطا. 

لذلك نجد أّن التجربة لها دور جوهري يف رسم حدود األرض. زينب سديرة 
تستغّل الخط الفاصل بين "الداخل" -االدراك الذهني للعالم- و األرض 
كمجال فيزيايئ. لكن مفهوم األرض-المجال هنا ال يكون شديد االلتصاق 

بتجربة الجسد اىل درجة ال يمكن فصلهما؟
الجسد و-المجال كمفهومين غير متجانسين نرى أنهما مع تجربة االب 

"أراضي والدي"، فيديو، 2016زينب سديرة
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يصبحان من جوهر تمثل األرض. يبرز من هذا الموقف ان ادراك األرض 
هو يف نفس الوقت دقيق ومتبخر. هذه األرض سواء التقطت يف الصور 
الفتوغرافية أو عبر اشرطة السينما فهي يل ليست رائعة أو خالبة، أنما 

هي- داخل فضاء المعرض- يف مواجهة النمذجة التي وضعها حيز التنفيذ 
المتخصصون يف الجغرافيا والتخطيط الحضري الذين يضعون حدود و 

معالم أي مجال وفق اشكال هندسية دقيقة. 
تتكمن هكذا زينب سديرة من زحزحة االنشطار بين المجتمعات، والثقافات، 

و جهات العالم المختلفة وذلك بالسعي لفهم تفكير كل واحدة منها دون أن 
تتبّناها.

من أرض اىل أخرى من عالم اىل آخر، تتوقف الفنانة عن التفسير لكي تتفّرغ 
لإلنصات بعد أن وضعت األرض يف موقع الموضوع، متحّملة بذلك خطر 

مراجعة الحدود واألشكال، ومشيرة يف نفس الوقت إىل التدابير التي تّتخذها 
الذات للنظر يف محيطها.
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تقديم معرض فني  قابس سينما فن 

39

فيديو-كايف معرض فني  ڤابس سينما فن 

االحواز | فيديو-كايف 

 من 14 إىل 17 أفريل 2019

مقهى سيدي خذر
مقهى المدينة
مقهى الجمعية
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انتصار بلعيد

"90 دقيقة"، (فيديو)
مقهى سيدي خذر

فنانة تونسية من مواليد 1984 يف الكاف، تعيش وتشتغل بين باريس 
وتونس.

تكّونت يف السينما حيث تابعت دراستها يف المدرسة العليا يف المجال 
السمعي البصري والسينما بتونس. ثم نالت الماجستير يف البحث السينمايئ 

من جامعة السربون بباريس. يف رصيدها أربعة أشرطة قصيرة وهي تخطو 
أّول خطواتها يف الفنون التشكيلية. هي فريدة من نوعها، لوحة من تيار 

بسيشادليك psychédélique ، مزيج متفجر من االختالف الذي يستدعي 
الخيال الجماعي. أعمالها تعطي امكانية أن نرى العالم وأن نرى ذواتنا يف 

نفس الوقت.
وقع تصوير هذا العمل يف اطار ثابت، وقع تثبيت الكاميرا فوق جهاز تلفزة 

يف إحدى المقاهي بباب سعدون أثناء مقابلة يف كرة القدم للبطولة االسبانية. 
تمكنت الفنانة من التقاط جمهور المشاهدين تحت تأثير مغناطيس المقابلة. 

وهي بذلك تبرز اهمية كرة القدم يف المجتمع التونسي "كافيون الشعوب". 



43 42

معرض فني  فيديو-كايفقابس سينما فن 

من مواليد تونس العاصمة يف سنة 1990، فنان يف المجال البصري ومخرج 
يشتغل بين تونس وباريس.

ممارسته الفنية تتراوح بين الفيلم والتصوير، مرورا بااللصاق. غالبا ما يتناول 
كرة. عند انطالقته ركّز اهتمامه على الشهادات  يف أعماله موضوع التنقل والذا

والقصص التي تتعلق بالحياة الشخصية. حيث يضع أعماله يف سياق 
اجتماعي وسياسي ويحرص على الحفاظ على بعد شاعري.

فقدت شاذلية حاسة السمع يف الرابعة من عمرها إثر حادث تعرضت له. 
يف غياب كّل عناية مّمن حولها عمدت إىل خلق لغتها الخاصة للتواصل مع 

محيطها. يف هذه الوثيقة-القصيدة يتعلق األمر بالروابط، بالنقل لآلخرين، 
كرة، وبالرقص. بالذا

الصمت شريط ذو منحى شخصي جّدا بما أينّ أردت أن أنقل إىل الصورة 
شهادة آمنة أمي وهي تروي قصة شاذلية. وعند روايتها لحكاية شاذلية كانت 

أمي تحكي حكايتها هي أيضا: طفولتها، مسيرتها المجهضة كراقصة. إضافة 
إىل البعد الشخصي هذا الشريط القصير يتساءل عن عالقة الفرد بمحيطه. 
حالة مشابهة لشاذلية اليوم ربما كانت تتعلّم التواصل عبر أدوات تنجزها 

مؤسسات مختصة، سوف يكون بإمكانها قراءة الكلمات على الشفاه، وتكون 
بذلك قادرة على استعمال لغة يمكن نعتها "بالمتداولة". سيكون بإمكانها 
التأقلم مع محيطها ومجتمعها و مع القواعد المتعارف عليها. لكن عكس 

ذلك هو الذي وقع فإّن محيطها هو الذي تأقلم معها ومع اللغة التي خلقتها.

"الصمت" ،(فيديو)الهادئ العجمي
مقهي المدينة
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معرض فني  فيديو-كايفقابس سينما فن 

مولود سنة 1995 بمساعدين يواصل حاليا دراسة السينما

رجل.. يد تمتد لتفتح بابا
كلب وسط الطريق

شبكة هاتف، أسالك أو هي بكل بساطة أصوات
الجميع يبحث عن منفذ وسوف يجدون بالضرورة أشياء غير تلك التي 

يبحثون عنها.
و عين فقئت لمراقبة كل شيء.

محمد زنينة

"يف العين حق الموت"، (فيديو)
مقهى الجامع
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معرض فني  قابس سينما فن 
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فيديومعرض فني ڤابس سينما فن 

االحواز | "تفكك" 

من 13 إىل 17 أفريل 2019

علی الشاشة الخارجية لآلغورا ڤابس
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معرض فني  فيديوقابس سينما فن 

من مواليد عام 1963 يف باريس. تعيش يف لندن وتعمل بين الجزائر وباريس 
ولندن. تم تقديم عملها يف العديد من المعارض الفردية ، بما يف ذلك معرض 

المصور (لندن ، 2006) ، مشروع Wapping (لندن ، 2008) ، متحف بوري 
(فنلندا ، 2009) ، BildMuseets (السويد، 2010)، يف كونستهايل نيكوالج 

(كوبنهاغن ، 2010) ، يف قصر طوكيو (باريس، 2010) ، يف متحف مرسيليا 
للفن المعاصر (2010) ، يف متحف Blaffer للفنون ، جامعة هيوستن ، 

يف معهد بريفكس للفن المعاصر يف تورونتو (2010). ومعرض تشارلز هـ. 
سكوت يف فانكوفر ومتحف بالفير للفنون بهيوستن (2013) ومؤسسة 
الشارقة للفنون (اإلمارات العربية المتحدة، 2018. كما تم عرض أعماله 

يف معارض جماعية يف مؤسسات مثل تيت بريطانيا (لندن، 2002)، مركز 
بومبيدو (باريس، 2004، 2009)، متحف موري (طوكيو، 2005)، مركز 

البلطيق للفن المعاصر (جيتشيد، 2005)، متحف الفن الحديث يف الجزائر 
(2007)، متحف بروكلين (نيويورك، 2007)، المتحف - المتحف العريب 

للفن الحديث (قطر، 2010) ومركز الفنون المعاصرة يف سالونيك (2011)، 
يف تيت بريطانيا، لندن، المملكة المتحدة، MuCEM ، متحف الحضارة أوروبا 
والبحر األبيض المتوسط، و Friche de la Belle de Mai (2013) مرسيليا، 

متحف غوانغجو للفنون، كوريا الجنوبية، مركز بومبيدو ميتز، فرنسا (2013)، 
متحف MMK لموردرن كونست (2014) يف ألمانيا، FRAC لورين يف ميتز ، 

فرنسا ومحطة توليد الطاقة، معرض الفنون المعاصرة، تورنتو، كندا (2015)، 
وكذلك يف البينايل وثالث سنوات مثل بينايل فينيسيا (2001 و 2011)، 

وثالثيي التصوير الفوتوغرايف والفيديو يف معهد التصوير المعاصر يف نيويورك 
 The Folkestone ،(2007 2003 و) (2003)، وبينايل الفن المعاصر الشارقة

.Triennale (2011) and Prospect.4 (New Orleans، USA

تفكك يلتقط مشهد سرب حمام وهو يتأّهب ليحلّق يف السماء. إنّها 
طيور تقرأ السماء بنظام طيران معقد كأنّما لها القدرة على "رؤية" الحقل 

المغناطيسي لألرض، و المسافة التي تفصلنا عن النجوم والشمس. بمجرد 
أن تفتح األقفاص، تبدأ الطيور يف سباقها، وتدور حول األقفاص، وتدور لوقت 
طويل قبل التجمع وتتخذ اتجاها واحدا. يفتح الفنان هنا أبواب مغامرة خارقة 

للعادة، سفر يعانق اآلفاق يذهب بنا بعيدا يف الزمان والمكان.

"تفكك"، فيديوزينب سديرة
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معرض فني  رسمقابس سينما فن  معرض فني  ڤابس سينما فن 

 ڤابس سينما فن | الرسم

الزمن المختوم
معرض الفنان نبيل صوايب

من 12 إىل 17 أفريل 2019

آغورا ڤابس
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معرض فني  قابس سينما فن 

تونسي من مواليد جندوبة يعيش ويشتغل يف تونس العاصمة. زاول تعلمه 
الجامعي بالمعهد األعلى للفنون الجميلة بتونس اين تحّصل على شهادة 

الدراسات المعمقة يف الفنون التشكيلية، سنة 2002، ثم على الدكتوراه 
سنة 2013 يف علوم وتقنيات الفنون (إختصاص نظريات الفن). هو يدرس 
اآلن التصوير ويشرف على ورشة النقش بالمعهد األعلى للفنون الجميلة. 
أنجز سنة 2000 أّول معرض شخصي ومنذ ذلك الحين أصبح يشارك يف 

المعارض يف تونس والخارج. شارك يف معرض Dak'art Beijing، كما شارك 
يف VIè Biennale internationale لللنقش يف باريس فرنسا، ومعارض 

دولية أخرى مثل:Contempary African Art 1-54، يف نيويورك و أبو ظبي. 
من خالل أعمال متعّددة األشكال واالختصاصات نقش، وتصوير، ورسم، 
وفيديو، وأداء أمام الجمهور. لم يتوقف نبيل صوايب على مساءلة الفعل 
االبداعي. العديد من أعماله وقع اقتناؤها من طرف الخواص، يف تونس، 

وفرنسا، وألمانيا والشرق األوسط.

الزمن المختوم (لوحة زيتية 2019)

نبيل صوايب

رسم
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معرض فني  فوتوغرافيامعرض فني ڤابس سينما فن قابس سينما فن 

 ڤابس سينما فن | فوتوغرافيا

عالم شيكو...وكل ما بداخله
معرض الفنان صفوان بن سالمة

تعليق تلقايئ لصور فوتوغرافية 
على جدران مدينة ڤابس

انطالقا من 12 أفريل 2019

 10 جدران بمدينة ڤابس
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معرض فني  فوتوغرافياقابس سينما فن 

من مواليد 1987 يف ايسي يل مولينو Issy-les-Moulineaux، فرنسا.
هو متحصل على شهادة يف الفلسفة وعلوم وتقنيات العروض يف باريس 

(السربون). هو فنان تونسي-فرنسي يعيش ويشتغل يف فرنسا. انطلق يف 
مسيرته من دراسات نظرية يف الفلسفة وتاريخ الفنون ثم انتقل شيئا فشيئا 

إىل االبداع بالصورة.

الحد الفاصل، العتبة، المكان الذي يفصل بين مكانين... هذه مقوالت مألوفة 
يف أعمال هذا الفنان. يف مجموعة األعمال التي انجزها يف الواليات المتحدة 

األمريكية، واألردن، وفلسطين، وكوبا. ويف المدة األخيرة بضواحي باريس 
يستكشف الفنان الفضاءات التي هي بدورها تحيلنا إىل مفهوم المجال 
والهامش. تكشف أعماله عن آثار وإيماءات أولئك الذين يشغلون هذه 

األماكن، مع التركيز على الشباب الذين يجتمعون هناك. أعماله عرضت يف 
شهر الفتوغرافيا بباريس، صالون مونتروج و ومهرجان التصميم بسانت 

 Dazad, Vice, :تيتيان. كما أّن صور أعماله تنشر بصفة دائمة يف مجالت مثل
.ID

الحد الفاصل، العتبة، المكان الذي يفصل بين مكانين... هذه مقوالت 
مألوفة يف أعمال هذا الفنان. يف مجموعة األعمال التي انجزها يف الواليات 
المتحدة األمريكية، واألردن، وفلسطين، وكوبا. ويف المدة األخيرة بضواحي 

باريس يستكشف الفنان الفضاءات التي هي بدورها تحيلنا إىل مفهوم 
المجال والهامش. تكشف أعماله عن آثار وإيماءات أولئك الذين يشغلون 

هذه األماكن، مع التركيز على الشباب الذين يجتمعون هناك. هنا نجد 
صورا عرضية تشمل مختلف أعمال الفنان فهو شديد الحرص على 

استكشاف آفاق عميقة للعالم المغلق المدن. هي صور اختيرت، كنفحة من 
األوكسجين، تدعونا للحلم وللهروب بعيدا.

"العالم شيكو... وكل ما بداخله"صفوان بن سالمة
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معرض فني  عروضمعرض فني ڤابس سينما فن قابس سينما فن 

 ڤابس سينما فن | عروض

ستائر

آداء اسمهان تليڤ و هيثم عاشور
من طرف آمال بن عطية

السبت 13  أفريل على الساعة 18و 30 د

مقهى كازينو كورنيش ڤابس
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معرض فني  عروضقابس سينما فن 

 من مواليد 1981 بلوهافر فرنسا، مصممة رقص، وأستاذة رقص.
درست يف األقسام التحضيرية يف المدارس العليا لآلداب ثم تفرغت للرقص 

الشريق وهي تشتغل بين تونس والخارج. كما أّن لها بعض التجارب يف 
العديد من الفنون مثل السينما، والتلفزة، والمسرح. كما تعاونت مع قادة 

االركسترا.

يف هذا اآلداء المباشر يجسم الفنانان الرغبة الجامحة عبر تناغم الصوت 
والرقص، لنجد أنفسنا أسرى مغامرة الجسد الذي يكتسح كل شيء اىل 

درجة عدم السيطرة عليه.
إنّه سفر داخل الطبيعة االنسانية يف تناقضاتها وذلك يف تكريم للفنانة 

التونسبة حبيبة مسيكة التي ماتت حرقا ضحية للعشق.

 حڤرة هو موسيقار DJ مدير فني تونسي، أنشأ مجموعة Wavefom التي 
تعمل منذ أن وجدت يف 2011 على تنمية وتطوير الموسيقى اإللكترونية يف 
تونس. هو مقيم ببرلين منذ 2016، أين يواصل بحوثه يف الموسيقى والتي 

تتجه إىل انتاجات DJ Sets أو األداء الحي للنوادي، واإلبداع الركحي المباشر، 
والرقص العصري، واألفالم.

"ستائر"، فيديواسمهان تليڤ

هيثم عاشور | حڤرة
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معرض فني  قابس سينما فن 
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لقاءاتمعرض فني ڤابس سينما فن 

 ڤابس سينما فن | لقاءات

صور فورية

تقديم نتائج حلقة عمل يديرها فنان 
الفوتوغرافيا هشام ادريس

يوم 13 أفريل 2019 س9 و30د

المعهد األعلى للفنون والحرف ب ڤابس 
حي الرياض ڤابس الجنوبية 6072
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معرض فني  لقاءاتقابس سينما فن 

نظمت البوات خارج العاصمة يف أفريل 2018 حلقة عمل يف "الصور 
الفوتوغرافية الفورية" من تنشيط الفنان الفوتوغرايف هشام ادريس من 

كة مع معهد  معهد الفنون والحرف بڤابس. حلقة العمل هذه نظمت بالشرا
الفنون والحرف بڤابس وتظاهرة ڤابس-سينما-فن

يف ديسمبر 2018 اختارت البوات خارج العاصمة أجمل الصور التي انتجت 
يف حلقة العمل هذه وعرضتها يف رواق المعهد االعلى الفنون والحرف 

بڤابس.

ينظم لقاء بين فناين ڤابس-سينما-فن وعروض وطلبة المعهد األعلى 
للفنون والحرف بڤابس

13 أفريل 2019 على س 9 و30 د
المكان: المعهد االعلى للفنون والحرف حي الرياض ڤابس الجنوبية

تقديم نتائج حلقة عمل يديرها فنان الفوتوغرافيا هشام ادريس

لقـاء
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معرض فني  قابس سينما فن 
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لقاءاتمعرض فني ڤابس سينما فن 

 ڤابس سينما فن | لقاءات

الوسائط الثقافية | بول اردان 

محاضرة بول اردان، مؤرخ 
الفنون ومصمم معارض

آغورا ڤابس
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معرض فني  لقاءاتقابس سينما فن 

بول اردان هو مؤرخ فنون فرنسي وكاتب. هو جامعي بوحدة العمل والبحث 
ب اميان فرنسا. ألّف العديد من الكتب التي تتناول الفن والثقافة اليوم 

(Art, le présent, 2009 ; Un Art écologique, 2018). شارك يف تأليف 
"البوات عشرة سنين تجربة فنية يف مؤسسة يف تونس"، 2018.

إّن طابع الظهور المفاجئ الذي يمّيز الفن المعاصر، ومستجداته المكّثفة، 
وطبيعته المتنوعة للغاية تجعل من الصعب التوّسط إليصاله للجمهور. 
لم يعد من السهل الدخول يف عمل أحد الفنانين، خاصة يف زمن تسارع 

المعلومات وتعاقب الموضات الفنية التي تجعل من االبداع ظاهرة سريعة 
كثر من أي وقت. بالنظر إىل هذه الظروف كيف يمكن التوّسط،  الزوال أ

حسب القياس، لصالح الفن المعاصر؟ ماهي المبادئ والقيم التي يمكن 
االرتكاز عليها؟

الوسائط الثقافة والفن المعاصربول اردان
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معرض فني  الشركاء قابس سينما فن 

الكازما واالحواز | الفريق التقني

محمد هادي (ميش) بالخير | المدير العام
نور الهدى بن حميدة | االدارة العامة
كرامة سعيدي | تقنية صوت وفيديو

محمد صالح مداين | تقني إضاءة وصوت
يسدون شكرهم الحارمحرز لعماري | إضاءة وبالتو

للمساهمة يف دعم الفن والثقافة يف مدينة ڤابس

كما يوجه الشكر 
لرضا الكيالين وجمال علوش للعون الالمحدود الذي قّدماه لتنظيم معرض الكازما.

أللفة بن نجيمة ومحمد أمين حمودة للمساهمة يف إيصال المعارض المنظمة للطلبة 
وتشريكهم فيها.

لرشاد شعباين، فيصل للوط، أنور بوسعادة، ياسين الشعباين، اسماعيل بوسعادة، 
فيصل للوط وعادل لموشي لمساهمتهم يف تركيز وتنظيم المعرض. 




