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وثائقيات
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مهرجان األفالم الفنية بيروت تحتــفي بأيقونات الماضي والحاضر
فيفيان ويستوود على موعد
مع بيجار تحت خيمة أوسكار نيماير
روان عز الدين
إنها السنة الرابعة من عمر «مهرجان
بيروت لألفالم الفنية الوثائقية» الذي
افتتح في املناطق اللبنانية بداية هذا
ّ
ال ـش ـه ــر .الـ ـح ــدث ال ـ ــذي ت ـنــظ ـمــه ألـيــس
مغبغب كرم ،اجتاز سنواته الثالث ،مع
ّ
تخليه عن جدران السينما وشاشاتها.
هذه السنة ،جال املهرجان وأفالمه على
مـنــاطــق لـبـنــانـيــة وم ــراك ــزه ــا الـثـقــافـ ّـيــة
من جزين ،وديــر القمر وبكفيا وزغرتا
وص ـيــدا وبـنــت جبيل وطــرابـلــس التي
يخصص لها املهرجان ّ
تحية ّ
ّ
خاصة.
إضــافــة إلــى ذل ــك ،تـعــاون املنظمون مع
ال ـج ــام ـع ــات واملـ ـ ـ ـ ـ ــدارس ت ـح ــت ش ـعــار
«الـغــد» ،الــذي يسعى إلــى التواصل مع
الجيل اللبناني الـشــاب ،بينما يحمل
هـ ّـم املستقبل البيئي للبنان مــن خالل
ع ــرض وثــائـقــي «وجـعـلـنــا مــن امل ــاء كل

ّ
تحية إلى
جورج نصر
م ـس ــاء ال ـخ ـم ـيــس  22تـشــريــن
ال ـ ـثـ ــانـ ــي (ن ـ ــوفـ ـ ـمـ ـ ـب ـ ــر) ،يـ ـ ّ
ـوجـ ــه
املـ ـه ــرج ــان ت ـح ـ ّـي ــة إلـ ــى امل ـخــرج
اللبناني جورج نصر (.)1927
ع ـ ـنـ ــد ال ـ ـسـ ــاب ـ ـعـ ــة وال ـ ـن ـ ـصـ ــف،
سـ ـيـ ـع ــرض ف ـي ـل ـم ــه ال ـق ـص ـي ــر
«ال ـ ـحـ ــرف فـ ــي لـ ـبـ ـن ــان» ( 24د
ـ ـ ـ ـ  ،)1960الـ ــذي أن ـج ــزه نصر
لوزارة السياحة اللبنانية .باللغة
ال ـف ــرن ـس ـي ــة ،ي ـغ ـط ــي ال ـش ــري ــط
املجال الحرفي في لبنان الذي
ك ــان ي ـعـ ّـد مـكـ ّـونــا أســاسـيــا من
ال ـص ـنــاعــة ال ـش ـعـبـ ّـيــة وال ـي ـ ّ
ـدوي ــة
ف ـ ـ ــي ال ـ ـ ـ ـبـ ـ ـ ــاد ،م ـ ـثـ ــل ت ـص ـن ـي ــع
ّ
ال ـف ــخ ــار والـ ـص ــوف وغـيــرهـمــا
م ــن األعـ ـم ــال .ب ـعــد ه ــذا الـفـيـلــم
الــوثــائـقــي الـقـصـيــر ،سيعرض
65( Un Certain Nasser
د ـ ـ ـ  )2017لـلـمـخــرجــن بــديــع
م ـس ـع ــد وأنـ ـ ـط ـ ــوان واكـ ـ ـ ــد عــن
ّ
والنقابية
الـسـيــرة السينمائية
للمخرج اللبناني الذي كان ّأول
ّ
ّ
رسميًا في
لبناني يمثل البالد
«مهرجان كان السينمائي» عام
 ،1957فــي شريطه «إل ــى أيــن».
يستعيد الشريط بدايات نصر،
وأبـ ـ ــرز أف ــام ــه الـ ـت ــي الـتـحـقــت
ب ـ ـ ــ«كـ ـ ــان» أيـ ـض ــا مـ ـث ــل فـيـلـمــه
«ال ـغ ــري ــب ال ـص ـغ ـيــر» (،)1962
ً
وصـ ـ ـ ــوال إل ـ ــى «مـ ـطـ ـل ــوب رج ــل
ّ
واحد» الذي صوره في سوريا،
ولم ينل النجاح املطلوب بسبب
تزامن إطالقه مع اندالع الحرب
األه ـلـ ّـيــة الـلـبـنــانـيــة ع ــام .1975
ع ـبــر مـقــابـلــة طــوي ـلــة م ــع نصر
وم ـش ــاه ــد م ــن أف ـ ـ ــام ،س ـنــرى
ك ـيــف س ـب ـبــت الـ ـح ــرب األه ـلـ ّـيــة
ّ ً
وتحوال في حياته املهنية،
خيبة
إذ ّأدت إلـ ـ ــى خ ــوض ــه ال ـع ـمــل
ال ـن ـق ــاب ــي ح ـي ــث ّأس ـ ـ ــس ن ـقــابــة
تقنيي السينما ،ثــم انتقل إلى
التعليم.

ش ـ ــيء حـ ـي ــا» ( )11/22ح ـ ــول امل ـ ـ ــوارد
املائية ّ
امللوثة في لبنان للمخرجني بول
كــوكــران وكــريــم عيد صـبــاغ .البرنامج
الــداخ ـلــي مــن الـتـظــاهــرة ينطلق مساء
الـيــوم ،ويـضـ ّـم  60فيلمًا وثائقيًا حول
ّ
سيستمر
مختلف الفنون وتاريخها،
ع ـ ــرضـ ـ ـه ـ ــا حـ ـ ـت ـ ــى مـ ـ ـس ـ ــاء األح ـ ـ ـ ـ ـ ــد 25
َ
تشرين الـثــانــي (نــوفـمـبــر) فــي صالتي
«سينما متروبوليس أمبير صوفيل»
ّ
(األشرفية ـ ـ بيروت) .بني البورتريهات
الفنية لراقصني ومخرجني ورسامني
ومــوس ـي ـق ـيــن (راجـ ـ ــع ال ـ ـك ـ ــادر) ،وب ــن
األمـ ـكـ ـن ــة واملـ ـ ـ ــدن والـ ـنـ ـص ــب ال ـش ـه ـيــرة
والتجارب الفنية االستثنائية ،تأخذنا
األف ـ ـ ـ ــام إلـ ـ ــى رحـ ـ ــات داخـ ـ ــل ال ـع ــوال ــم
الفنية الداخلية وسير من صنعوا أهم
التجارب العابرة للحدود .االفتتاح مع
شريط  AMAالقصير لجولي غوتييه
مرات ّ
الذي يعرض ّ
عدة خالل املهرجان
( .)11/25 ،24 ،23يحمل الشريط ()2018
اس ــم ام ـ ــرأة ال ـب ـحــر بــالـلـغــة الـيــابــانـيــة،
وتـسـتـلـهـمــه امل ـخــرجــة الـفــرنـسـيــة ،كما
معظم أعمالها ،من السينما والرقص
والكوميكس .هنا تقبع غوتييه في أحد
أعمق املسابح في إيطاليا ،حيث تؤدي
ب ـعــض الـ ـح ــرك ــات ال ــراقـ ـص ــة ملـ ــدة ست
دقائق (.)2018

فنون ّ
بصرية

نهار االفتتاح ،سنشاهد «رحلة موريو
األخـ ـ ـي ـ ــرة» ( 70د ـ ـ ـ  )2017لـخــوسـيــه
غــومـيــز ف ـيــدال ال ــذي سـيـعــرض مـجــددًا
مساء السبت املقبل .يتناول الوثائقي
الفنان الباروكي اإلسباني بارتولومي
إسـ ـتـ ـيـ ـب ــان م ـ ــوري ـ ــو ( 1617ـ ـ ـ ـ )1682
ولــوحــاتــه الـتــي عــانــت مــن تشتيت بني
امل ـت ــاح ــف ال ـع ــامل ـ ّـي ــة .م ــن خـ ــال لــوحـتــه
الشهيرة «املـتـسـ ّـول الصغير» (،)1650
ّ
سـ ـي ــرك ــز الـ ـش ــري ــط عـ ـل ــى رحـ ـلـ ـت ــه بــن
إش ـب ـي ـل ـيــة وب ـ ــاري ـ ــس ،وي ـق ـي ــم م ـقــارنــة
ب ـي ـنــه وب ـ ــن رس ـ ــام إس ـب ــان ــي آخ ـ ــر مــن
ذل ــك الـعـصــر هــو فيالسكيز مــن خــال
مقابالت مع مديري مهرجانات عاملية
مثل متحف اللوفر والغاليري الوطنية
ف ـ ــي لـ ـ ـن ـ ــدن ،واخـ ـتـ ـص ــاصـ ـي ــن ف ـ ــي فــن
ال ـقــرن الـســابــع ع ـشــر .فــي قـســم الفنون
التشكيلية ،هـنــاك أف ــام عــن الـعــاقــات
الـ ـت ــي ج ـم ـع ــت ب ـع ــض أب ـ ـ ــرز م ـشــاه ـيــر
القرن العشرين مثل املكسيكيني دييغو
ريـفـيــرا وف ــري ــدا كــاهـلــو الـلــذيــن ألهمت
عالقتهما وزواج ـه ـمــا ع ـشــرات األف ــام
واألعمال الفنية« .فريدا كاهلو ودييغو
ريفيرا 52( »Une Passion Dévorante:د ـ
 2016ـ ـ ـ  21و )11/24للفرنسية كاترين
أفـيـنـتــوريـيــه ،تستحضر عــاقــة هذين
ال ـن ـج ـم ــن ،ع ــاق ــة ت ـ ـجـ ــاوزت ال ـعــاط ـفــة
ّ
ّ
ّ
ومكونات
وتضمنت الــرســم،
املتطرفة
الـثـقــافــة املكسيكية ال ـتــي ح ـضــرت في
لوحاتهما ،وانتماءهما الشيوعي .ومن
املكسيك إلــى عصر النهضة اإليطالي
وأبرز وجوهه تينتوريتو ( 1518ـ )1594
مــن خ ــال فيلم «تينتوريتو :أساطير
املدرسة القديس مرقس الكبيرة» ( 7د ـ
 2018ـ  )11/22للمخرج األميركي ديفيد
هامر .يتتبع املخرج أربع لوحات للفنان
اإليـطــالــي كــان قــد رسمها فــي املــدرســة
الكبيرة للقديس مــرقــس فــي البندقية
فــي الـقــرن الـســادس عشر ،واستلهمها
م ـ ــن الـ ـقـ ـص ــص اإلنـ ـجـ ـيـ ـلـ ـي ــة ل ـل ـقــديــس
مرقس .يليه الفيلم ،عرض «تينتوريتو:
فـنــان نهضة البندقية» ( 30د ـ ـ )2018
الذي يحمل توقيع املخرج هامر أيضًا.

الـشــريــط ع ـبــارة عــن تــوثـيــق للمعرض
الـ ـ ـ ــذي ت ـق ـي ـم ــه «ال ـ ـغـ ــال ـ ـيـ ــري ال ــوط ـن ـي ــة
ل ـل ـف ـن ــون» ف ــي واش ـن ـط ــن حـ ــول أع ـم ــال
تينتورينو في الذكرى املئوية الخامسة
ّ
يستمر حتى نهاية
على والدته ،والذي
عام  .2019عصر النهضة حاضر أيضًا
في فيلم «اللورد رافاييل» ( 70د ـ 2017
ـ ـ ـ  )11/21حول الفنان اإليطالي رافاييل
ّ
الذي شكل مع ميكل آنجلو وليوناردو
دافينتشي الثالثي األعـظــم فــي نهضة
إي ـط ــال ـي ــا ال ـف ـن ـي ــة .اإلي ـط ــال ـي ــة كــوزي ـتــا
الفاني تستفيض في استكشاف حياته
ف ــي ف ـي ـل ـم ـهــا ال ــوث ــائ ـق ــي ح ـي ــث ت ـجــول
عـشــريــن مـكــانــا ّومــوق ـعــا جـغــرافـيــا في
إيـطــالـيــا ،وت ـتــوقــف عـنــد  70لــوحــة من
روائعه الفنية بمساعدة بعض النقاد
واملتخصصني فــي تــاريــخ الـفـنــون .من
ناحية أخــرىّ ،
يوجه الحدث البيروتي
ّ
تحية إلــى يوهانس فيرمير (__ 1632
 )1675عبر عرض مجموعة من األفالم
ال ـت ـسـج ـيـل ـيــة ح ـ ــول ح ـي ــات ــه وس ـي ــرت ــه.
أمضى الفنان الهولندي حياته في قرية
دلفت الصغيرة ،بينما كــان يصنع من
حيث ال يدري أعظم األعمال األوروبية
خــال الـقــرن السابع عشر ،فــي لوحات
م ـث ــل «الـ ـفـ ـت ــاة ذات الـ ـق ــرط ال ـل ــؤل ــؤي»
ّ
( )1665التي يركز عليها «أقراط اللؤلؤ»
( 91د ـ ـ ـ  2014ـ ـ ـ  )11/23لـلـبــريـطــانــي
ديفيد بيكرستاف .في شريطه ،يالحق
املـخــرج البريطاني الـلــوحــة ،وجولتها
ّ
ّ
استمرت عــامــن ،قبل أن
العاملية التي
تـعــود إل ــى «مـتـحــف مــاورت ـشــوس» في
اله ــاي ،الـتــي انـضـ ّـمــت إلـيــه ع ــام .1902
ف ــي ك ــل امل ـتــاحــف ال ـت ــي زارتـ ـه ــا ،كــانــت
الـلــوحــة تستقطب صـفــوفــا طــويـلــة من
الناس« .فيرمير ،ما وراء الزمن» ( 94د
ـ  2016ـ ـ  )11/24للفرنسيني جــان بيار
وغييوم كوتيه ،سيذهب إلــى مــا وراء
ّ
ويعرفنا الــى هــذه الفتاة
هــذه اللوحة،
امل ـج ـه ــول ــة ،واألس ـ ـبـ ــاب ال ـت ــي جعلتها
أح ــد أش ـهــر ال ــو ّج ــوه ف ــي ت ــاري ــخ ال ـفــن،
واألس ـل ــوب املـعــقــد لفيرمير ومـصـيــره
ً
املؤلم الذي أبقاه مجهوال لفترة طويلة.
يــأخــذنــا املـهــرجــان إلــى إسبانيا القرن
العشرين مــن خــال إرث الـفـنــان خــوان
ّ
الشخصية
ميرو ( 1893ـ ـ  .)1983هــذه
الـتــي تــأثــرت بــألــوان أمـيــركــا الوسطى،
ّ
والسوريالية في فرنسا ،ومسقط رأسه
كاتالونيا ستكون محور شريط «خوان
ميرو ،نيران داخلية» ( 52د ـ  2018ـ ـ /25
 )11أللـبـيــر س ــول .سـنـتـعـ ّـرف أكـثــر إلــى
إرثــه الفني الغني ،الــذي ضـ ّـم اللوحات
الـ ـس ــوري ــالـ ـي ــة ،وت ـص ــام ـي ــم الـ ـعـ ـم ــارات
واألث ـ ــاث ،ومـصـيــرهــا ال ــذي وق ــع أخـيـرًا
عـلــى عــاتــق وري ــث واح ــد ،عـبــر مشاهد
مــن أرش ـي ـفــات نـ ــادرة وزي ـ ــارة ملحترفه
ال ـخ ــاص .م ــن إسـبــانـيــا أي ـضــا نـتـعـ ّـرف
إل ــى تـجــربــة م ـعــاصــرة ملـيـكـيــل بــارثـيــو
في فيلم «أرض بارثيو»  75د ـ  2018ـ ـ
 )11/21للمخرج الفرنسي كريستيان
تـ ـ ـ ــران .ي ـن ـط ـلــق الـ ـش ــري ــط مـ ــن م ـعــرض
الـفـنــان اإلسـبــانــي فــي املكتبة الوطنية
في باريس ،ليصل إلى انشغاالته خارج
امل ـح ـت ــرف ــات والـ ـفـ ـض ــاءات ال ـف ـن ـيــة ،في
تجهيزات مستلهمة من التراب واألرض.
ي ــأخ ــذن ــا املـ ـه ــرج ـ ّـان أيـ ـض ــا إلـ ــى داخ ــل
العالم ّ
امللون واملنقط للفنانة اليابانية
الثمانينية يايوي كوساما ( )1948في
فيلم «كوساما ،الالنهائي» ( 78د ـ 2018
ّ
األميركية هيذر لينز
ـ  .)11/24املخرجة
تـنـ ّـقــب فــي ه ــذه الـشـخـصـ ّـيــة ال ـتــي تعدّ
مــن أكـثــر الـنــاشـطــن فــي املـشـهــد الفني

للموسيقى حصة كبيرة
بشير صفير

االفتتاح الليلة
مع «رحلة موريو
األخيرة» لخوسيه
غوميز فيدال

ّ
الـعــاملــي .يـتــوقــف الفيلم عـنــد مـكـ ّـونــات
ّ
هـ ــذه ال ـش ـخ ـصــيــة :الـ ـ ـ ــوالدة ف ــي يــابــان
ال ـحــرب الـعــاملـ ّـيــة الـثــانـيــة وس ــط عائلة
مفككة ،ام ــرأة فــي مؤسسة فنية قائمة
عـلــى الـتـمـيـيــز ال ـج ـن ــدري ،اض ـطــرابــات
نفسية ،وسـنــواتـهــا الـثـمــانــون الـتــي لم
تمنعها م ــن تـكــريــس حـيــاتـهــا للرسم
والنحت وفنون األداء والكتابة .وبعيدًا
مــن جــوانــب اإلل ـهــام والـخـلــق ،ينصرف
املـخــرج األمـيــركــي نــاثــانـيــال كــاهــن إلى
وجـهــه التسويقي واإلسـتـعــراضــي في
ّ
شريطه «سعر كل شــيء» ( 98د ـ 2018
ـ ـ ـ ـ  .)11/23ي ـخــدش امل ـخ ــرج األمـيــركــي
ّ
ويعريها في أروقة املزادات
هالة الفنون
وكواليسها ،كاشفًا عــن أكـبــر صفقات
أعـمــال باسكيا وريختر وجيف كونز،
ع ـبــر م ـق ــاب ــات م ــع ال ـف ـنــانــن ومــال ـكــي
املجموعات والتجار.

بورتريهات فنية :موضة
ورقص وأدب
«ويستوود:
بانك ،أيقونة
وناشطة» (80
د ــ )2018
للمخرجة لورنا
تاكر

ماري إلياس زيادة هو االسم الحقيقي
مل ــي زيـ ــادة ال ـتــي نـشــاهــد سـيــرتـهــا في
«فراشة األدب :مي زيادة» ( 50د ـ 2018
ـ ـ ـ ـ  )11/22لـلـمـخــرج امل ـص ــري محسن

عـبــد الـغـنــي .يستدعي املـخــرج الـشــاب
املـ ـن ــاخ ــات األدب ـ ـيـ ــة ف ــي م ـط ـلــع ال ـق ــرن
العشرين ،التي ّأدت إلى والدة األديبة
ّ
ّ
الفلسطينية .يــدور الشريط
اللبنانية
حـ ــول هـ ــذه الـشـخـصـيــة االسـتـثـنــائـيــة
ال ـ ـتـ ــي ح ـ ــارب ـ ــت سـ ـلـ ـط ــة ال ـ ــرج ـ ــال فــي
األوس ـ ـ ـ ــاط األدب ـ ـي ـ ــة ،ع ـب ــر ان ـخ ــراط ـه ــا
ف ـ ــي ال ـ ـ ــرواي ـ ـ ــة وال ـ ـش ـ ـعـ ــر والـ ـصـ ـح ــاف ــة
وكـتــابــة امل ـق ــاالت الـنـســويــة الطليعية،
ومـ ـ ــراسـ ـ ــات ـ ـ ـهـ ـ ــا م ـ ـ ــع جـ ـ ـ ـب ـ ـ ــران خ ـل ـي ــل
ج ـبــران .هــذا الـشــريــط هــو أحــد األفــام
الـتـسـجـيـلـيــة ال ـتــي يـقـ ّـدمـهــا املـهــرجــان
كـ ـب ــورت ــريـ ـه ــات لـ ـفـ ـن ــان ــن وراق ـ ـصـ ــن
ومصممني .شريط «ويستوود :بانك،
أيـ ـق ــون ــة ون ــاشـ ـط ــة» ( 80د ـ ـ ـ - 2018
 )11/20للمخرجة لورنا تاكر يستعيد
ح ـي ــاة امل ـصـ ّـم ـمــة ال ـبــري ـطــان ـيــة فـيـفــان
ويـسـتــوود .باالستناد إلــى األرشـيــف،
واملقابالت مع أقرب الناس والعاملني
مـعـهــا ،ي ـضــيء الـفـيـلــم الــوثــائـقــي على
ت ـجــربــة ه ــذه امل ـص ـم ـمــة ال ـت ــي صنعت
الذائقة البريطانية لحوالى  40سنة.
إلى جانب انخراطها مع حركة البانك،
صــارت ويستوود نجمة ثقافية خالل
ال ـس ـب ـع ـي ـن ـي ــات ،ال ت ـن ـف ـصــل عـ ــن تـلــك

الفترة وهمومها السياسية املعادية
ّ
للرأسمالية .من عالم األزي ــاء ،يعرض
أيـضــا فيلم «األص ـفــر مـمـنــوع» ( 94د ـ
 2018ـ  )11/24للمخرجة النيوزيلندية
بييترا بريتكيلي .قبل سنوات ،ارتدت
النجمة العاملية ريهانا فستانًا أصفر
يزن حوالى  50كيلوغرامًا ومصنوعًا
من الذهب ومئات التطريزات .فستان
ّ
صممته الصينية غو بي التي نشاهد
سيرتها في الشريط الــذي ينطلق من
دراستها في أحد املعاهد التي أنشئت
بعد حقبة ماو تسي تونغ في الصني،
ً
وصـ ــوال إل ــى ف ـتــرة تـحـضـيــرهــا ألزي ــاء
ربيع عام  2017في باريس حيث تعمل
ّ
سنتعرف
حــالـيــا .فــي م ـجــال ال ــرق ــص،
أك ـث ــر إلـ ــى م ـصـ ّـمــم ال ــرق ــص الـفــرنـســي
الشهير موريس بيجار فيلم «موريس
بيجار ـ ـ روح الــرقــص» ( 52د ـ ـ  2017ـ ـ
 )11/23الذي أنجزه املخرج البلجيكي
هنري دو جـيــرالش بمناسبة الذكرى
ال ـع ــاش ــرة لــرح ـي ـلــه ف ــي س ــوي ـس ــرا عــام
 .2007يـ ـع ـ ّـد ال ـف ـي ـل ــم رحـ ـل ــة إل ـ ــى أه ــم
امل ـ ـس ـ ــارح الـ ـع ــاملـ ـي ــة الـ ـت ــي اح ـت ـض ـنــت
عروض بيجار وفرقته «باليه بيجار ـ ـ
لوزان» التي زارت لبنان ومهرجاناتها
ال ـص ـي ـف ـيــة مـ ـ ـ ــرارًا .يـ ـق ــوم ال ـف ـي ـلــم عـلــى
األرشـ ـيـ ـف ــات واملـ ـق ــاب ــات م ــع ف ـنــانــن
وراق ـص ــن ،لـلــدخــول إل ــى أب ــرز تـجــارب
الباليه الحديث خالل القرن العشرين.
ّ
قــد يــذكــر اس ــم جــوزيـفــن بيكر بفنون
االس ـت ـعــراض ،لـكــن «جــوزيـفــن بيكر ـ ـ
ّ
قصة صحوة» ( 52د ـ  2018ـ )11/22
ال ــذي يـفـتـتــح ع ــروض ــه الـعــاملـيــة خــال
امل ـهــرجــان ه ــو أك ـثــر م ــن م ـج ـ ّـرد سـيــرة
فـنـيــة .م ــن خ ــال األرش ـي ـف ــات ال ـن ــادرة،
ت ــزور املـخــرجــة الـتــركـيــة إيــانــا نــافــارو
وجـ ـ ــوه ال ــراقـ ـص ــة وامل ـغ ـن ـي ــة الـ ـس ــوداء
امل ـن ـس ـ ّـي ــة .م ــع ه ــروبـ ـه ــا م ــن الـتـمـيـيــز
ال ـع ـن ـص ــري ف ــي أم ـي ــرك ــا إلـ ــى فــرن ـســا،
ص ـ ــارت ب ـي ـكــر إح ـ ــدى م ـل ـكــات املـشـهــد
االسـ ـتـ ـع ــراض ــي فـ ــي ب ـ ــاري ـ ــس ،لـكـنـهــا
نقلت ّ
تمردها على سياسات التمييز
الـعـنـصــري فــي ب ــاده ــا ،إل ــى مـنــاصــرة
املـ ـق ــاوم ــة ال ـف ــرن ـس ـي ــة ضـ ــد االحـ ـت ــال
النازي.

أفالم عن العالقات
التي جمعت بعض أبرز
مشاهير القرن العشرين
مثل دييغو ريفيرا
وفريدا كاهلو

أمكنة وعمارة

ي ـت ـضـ ّـمــن امل ـه ــرج ــان خ ــرائ ــط ف ـن ـيــة .إذ
يعرض أفالمًا عن أهم الصروح العاملية
وامل ـت ــاح ــف وال ـ ــروائ ـ ــع ال ـه ـنــدسـ ّـيــة في
أميركا وبرشلونة وطرابلس ،باإلضافة
إل ـ ــى ت ـظ ـه ـيــر الـ ـتـ ـج ــارب ال ـف ـن ـي ــة ال ـتــي
تتماهى مع املدن ومصائرها وحروبها:
مـخـيــم ال ـيــرمــوك ف ــي ال ـش ــام ،وب ـي ــروت،
ّ
وروما .يركز شريط « 150سنة ـ ـ املتحف
األركـيــولــوجــي فــي الجامعة األميركية
في بيروت» ( )11/23للمخرج اللبناني
فيليب عرقتنجي على متحف اآلثار في
الجامعة األمـيــركـيــة فــي ب ـيــروت ،الــذي
ّ
يعد املتحف األقــدم في الشرق األوسط
ب ـع ــد م ـت ـح ـفــي الـ ـق ــاه ــرة وإس ـط ـن ـب ــول.
على مــدى  16دقيقة ،يتتبع عرقتنجي
ح ــوال ــى ق ــرن ون ـص ــف ق ــرن م ــن تــاريــخ
هــذا املتحف منذ تأسيسه عــام .1869
يـصـطـحـبـنــا داخ ـ ــل م ـج ـمــوعــاتــه الـتــي
كبرت مــع مــرور الـسـنــوات ،فيما يقابل
أم ـن ــاءه الـثـمــانـيــة وإدارات ـ ـ ــه املـتـعــاقـبــة.
مــن ب ـيــروت إل ــى إسـبــانـيــا مــع «أص ــداء
الـحـمــراء» ( )11/25للمخرج الفرنسي
كــوري ـن ـتــن الك ــون ــت ال ـ ــذي يستكشف
ه ــذا ال ـصــرح الـعــريــق فــي غــرنــاطــة عبر
رح ـلــة سـمـعـيــة ب ـصــريــة داخـ ــل أروق ـتــه
ت ـم ـتـ ّـد ل ـح ــوال ــى خـمـســن دق ـي ـق ــة ،على
وق ــع مـقـطــوعــات استلهمها مؤلفوها
م ــن هـ ــذه ال ـت ـح ـفــة ال ـه ـنــدســة ال ـعــربـ ّـيــة
وتاريخها العريق .العمارة واملوسيقى

تحضران أيضًا في «صوت آيا صوفيا»
( 25د ـ ـ ـ  2018ـ ـ ـ ـ  )11/22ل ــدوي ـغــو
ّ
متحركة
إروسمان .الشريط هو لوحة
ت ـت ـع ــاق ــب ف ـي ـه ــا امل ــوس ـي ـق ــى والـ ـض ــوء
داخــل التصاميم املبهرة لهذا املتحف
التركي ،باالستعانة بالتكنولوجيات
ال ـحــدي ـثــة .يـحـتـفــي امل ـه ــرج ــان بمدينة
طــرابـلــس مــن خ ــال فيلم «نيماير إلى
األبد» ( 30د ـ  )2018الذي يعرض طوال
أيــام املـهــرجــان .املـخــرج اللبناني نقوال
الخوري يذهب إلى النصب العمالق في
طرابلس الذي ّ
صممه املعمار البرازيلي
أوسكار نيماير في بداية الستينيات،
مــن دون أن يكتمل بـنــاؤه حتى الـيــوم.
سـنـشــاهــد طــرابـلــس أي ـضــا فــي «أشـعــر
بامللل ،أال تشعر بامللل أيضًا؟» ()11/22
لـ ـف ــراس حـ ـ ــاق .إن ـ ــه عـ ـب ــارة ع ــن قـ ّـصــة
ّ
مصورة حول تجربة الفنان التشكيلي
الراحل ماريو سابا وإلهامه الذي جاء
من املدينة الشمالية .هناك فنون تخرج
مــن رك ــام امل ــدن مثل موسيقى الـعــازف
الفلسطيني الـســوري أيهم أحمد الذي
وضــع آلــة البيانو على أنـقــاض ّ
مخيم
اليرموك في دمشق« .أيهم أحمد ـ ـ عازف
ال ـي ــرم ــوك» ( 30د ـ ـ ـ ـ  )2016لــأملــانـيــن
غــون ـتــر أت ـل ــن وك ــارم ــن بـيــاسـشــك هو
بورتريه ّ
ملخيم وأبنائه ،قبل أن يكون
سـيــرة لـلـعــازف الـشــاب ال ــذي غ ــادر إلى
ّ
أملانيا بعدما تحطمت آلته املوسيقية
خالل الحرب .عرض هذا الشريط ضمن
الـبــرنــامــج الـخــارجــي للمهرجان ،الــذي
ّ
يتضمن أيضًا فيلم «رجــال الغرافيتي
في بيروت» ( 60د ـ ـ  )2018لسارة كلو،
حول الوجه ّ
امللون للعاصمة اللبنانية،
ّ
ّ
والــرســومــات التي تعد أكثر من مجرد
مضن
رسوم تزينية ،وتعبيرًا عن بحث
ٍ
ع ــن ال ـهــويــة ال ـضــائ ـعــة ،ون ـق ـدًا ألزم ــات
البالد واملدينة مثل البطالة والتهميش
ّ
والحرية.
* «مهرجان بيروت لألفالم الفنية الوثائقية
ـ ـ  :»4بدءًا من اليوم حتى  25تشرين الثاني
(نوفمبر) ـ ـ «متروبوليس أمبير صوفيل»
ومناطق لبنانية عدة.
لالستعالم01/204984 :

لم تغب األشرطة الوثائقية الخاصة
بفن املوسيقى عن «مهرجان بيروت
ل ــأف ــام ال ـف ـن ـيــة» م ـنــذ ان ـط ــاق ــه قـبــل
ثالث سنوات .هذا بديهي ،فاملهرجان
خاص بالفنون من الزاوية الوثائقية،
واملوسيقى ،أقله بحسب شوبنهاور،
هــي رأس ال ـهــرم فــي تــرتـيــب الـفـنــون.
ال ـل ـي ـلــة ت ـن ـط ـلــق ال ـ ـ ــدورة ال ــراب ـع ــة مــن
املهرجان وعلى البرنامج العديد من
األع ـمــال املـتـعـلـقــة بــاملــوسـيـقــى بشكل
مـبــاشــر أو غـيــر مـبــاشــر ،مــع اإلش ــارة
إل ـ ـ ــى ال ـ ـت ـ ـطـ ــور امل ـ ـل ـ ـحـ ــوظ ف ـ ــي ح ـصــة
املوسيقى بني دورة عام ( 2015ثالثة
عـنــاويــن) وه ــذه ال ــدورة ( 11عـنــوان)
َ
مــرورًا بدورتي  2016و( 2017خمسة
ع ـنــاويــن ف ــي ك ــل م ـن ـه ـمــا) .ك ــذل ــك ،كل
األع ـم ــال ال ـتــي سـتـعــرض ه ــذه السنة
ج ــدي ــدة ،أي أن ـتـ َـجــت الـسـنــة املــاضـيــة
أو هذه السنة ،في حني كان ُيستعان
بـبـعــض ال ـقــديــم نـسـبـيــا ف ــي الـ ــدورات
السابقة.
ع ـم ــوم ــا ،ي ـم ـيــل خـ ـي ــار امل ـن ـظ ـم ــن فــي
هـ ــذا ال ـش ــق ال ـف ـن ــي إلـ ــى الــوثــائ ـق ـيــات
الـتــي تتناول املوسيقى الكالسيكية
الغربية ( 7من أصــل  13في الــدورات
السابقة) والغناء العربي (فيروز وأم
ّ
التوجه
كلثوم وأسـمـهــان) ،لكن هــذا
لـ ــم ي ـ ـلـ ـ ِـغ إدراج وث ــائـ ـق ــي عـ ــن آي ـم ــي
وايـنـهــاوس ( )2016وعــن الـ «بيتلز»
( .)2017هــذه الـسـنــة اختلفت األمــور
ك ـل ـي ــا .ال ـك ــاس ـي ــك ال ـغ ــرب ــي تــراج ـعــت
ح ـص ـتــه ل ـص ــال ــح م ــروح ــة أوس ـ ــع مــن
األن ـ ـ ـمـ ـ ــاط طـ ــالـ ــت الـ ـ ـ ـ ــروك واألغـ ـنـ ـي ــة
الفرنسية والجاز والبوب ،باإلضافة
إل ـ ــى ال ــوث ــائـ ـقـ ـي ــات الـ ـت ــي تـ ـق ــوم عـلــى
مــواض ـيــع ثـنــائـيــة ،تـشـكــل املــوسـيـقــى
أحد طرفيها.
ق ـبــل ال ـق ـي ــام ب ـجــولــة م ـخ ـت ـصــرة عـلــى
األفـ ــام ال ـتــي سـتـعــرض ب ــن  21و25
الـ ـ ـج ـ ــاري ،ث ـم ــة ضـ ـ ـ ــرورة ل ـل ـف ــت نـظــر
ال ـق ـي ـمــن ع ـلــى امل ـه ــرج ــان إلـ ــى رداء ة
الترجمة العربية املــرفـقــة بالتعريف
اإلن ـ ـك ـ ـل ـ ـيـ ــزي (والـ ـ ـف ـ ــرنـ ـ ـس ـ ــي) .ب ـك ـل ـمــة
واح ــدة ،النصوص العربية مخجلة،
ومـ ــن األفـ ـض ــل االس ـت ـغ ـن ــاء ع ـن ـهــا فــي
املستقبل إن تـعــذر إتقانها فــي وطن
العنفوان الزائف.
غ ـ ـدًا ،يـ ـع ـ َـرض ال ــوث ــائ ـق ــي املــوس ـي ـقــي
األول ب ـعـنــوان Marianne Faithfull,
 .fleur d’âmeال ـشــريــط (س)18:00 :
الـ ـ ـ ـ ــذي يـ ـحـ ـم ــل تـ ــوق ـ ـيـ ــع الـ ـف ــرنـ ـسـ ـي ــة
س ــان ــدري ــن ب ــون ـي ــر يـ ـتـ ـن ــاول أي ـق ــون ــة
الروك منذ بداياتها مرورًا بعالقتها
بـمـيــك ج ــاغ ــر وال ـ ـ «رول ـي ـن ــغ سـتــونــز»
ً
وص ــوال إل ــى الـنـجــومـيــة ومـشــروعـهــا
املوسيقي املستقل .أيضًا غدًا ،وثائقي
ع ــن امل ـغ ـن ــي ال ـب ـل ـج ـي ـكــي وأح ـ ــد ك ـبــار
رمــوز األغنية الفرنسية ،جــاك بريل،
بعنوان Jacques Brel, fou de vivre

(إخراج فيليب كولي ـ ـ س ،)19:15:ثم
بعد غــد ،وثائقي ّ
قيم يعرض تاريخ
ٍ
أحد عمالقة ناشري الجاز في العالم
ب ـع ـن ــوان Blue Note: Beyond The
 Notesل ـل ـســوي ـســريــة ص ــوف ــي أوب ـيــر
(س .)17:00:ك ـ ــذل ـ ــك ،ي ـ ـعـ ــرض ي ــوم
الخميس ( 22نوفمبر) فيلم Whitney
ل ـك ـي ـف ــن مـ ــاكـ ــدونـ ــالـ ــد (س)20:30:
ال ــذي ي ــروي سـيــرة قنبلة الـغـنــاء في
الثمانينيات والتسعينيات ،الراحلة
ويتني هيوسنت.
أما يوم الجمعة  23الحالي ،فسنكون
ع ـلــى م ــوع ــد ف ـي ـلــم Power & Music
ملاريا ستودماير وايزا ويلينغر (س:
 )17:00الذي يتناول عالقة املوسيقى
بالسلطة ،أو باألحرى حاجة السلطة
إلـ ـ ــى امل ــوسـ ـيـ ـق ــى مـ ـن ــذ ق ـ ـ ــرون ل ـغ ــاي ــة
الـيــوم .وهـنــاك ّ آخــر التحف الخارجة
م ــن ي ـ ــدي املـ ــوثـ ــق ال ـع ـت ـي ــق وص ــدي ــق
الـكـبــار ،بــرونــو مــونـســانـجــون (سبق
أن ُعــرض له ضمن املهرجان وثائقي
عن عازف الكمان يهودي مينوحني)،
الـ ـ ــذي ي ـ ـشـ ــارك ف ـي ـل ـمــه عـ ــن أسـ ـط ــورة
ّ
الـ ـتـ ـشـ ـي ــل ــو ال ـ ـ ــروس ـ ـ ــي م ـس ـت ـي ـس ــاف
روستروبوفيتش في املهرجان.
الـ ـش ــري ــط ي ـح ـم ــل ع ـ ـنـ ــوان Mstislav
Rostropovich, The Indomitable
( Bowمستيسالف روستروبوفيتش،
ال ـ ـقـ ــوس ال ـ ـ ــذي ُيـ ـق ـ َـه ــر ـ ـ ـ ـ ـ س)21:00:
وي ـ ـ ــروي م ـس ـي ــرة امل ــوس ـي ـق ــي الـكـبـيــر
الذي تعاطف مع سولجنتسني ،فكلفه
ذل ــك مـ ـغ ــادرة وط ـن ــه ،ب ـل ـســان ابـنـتـيــه
أولـ ـغ ــا وإي ـل ـي ـن ــا وبـ ـع ــض األص ــدق ــاء
الــذي عايشوه .على هامش األشرطة
ال ـط ــوي ـل ــة ،س ـن ـشــاهــد ك ـل ـي ـبــا ق ـصـيـرًا
ب ـع ـن ــوان  Les indes galantesوه ــو
رقـصــة مـسـتــوحــاة مــن االحـتـجــاجــات
الـتــي شهدتها الــواليــات املـتـحــدة في
ال ـت ـس ـع ـي ـن ـيــات إثـ ــر اع ـ ـتـ ــداء ال ـشــرطــة
الــوحـشــي عـلــى أح ــد املــواط ـنــن ،على
أن ـ ـ ـغـ ـ ــام م ــوسـ ـيـ ـق ــى Les sauvages
امل ــأخ ــوذة مــن األوبــرا-بــال ـيــه الشهير
املذكور أعاله للمؤلف الفرنسي رامو.
بـعــد كـلـيــب قـصـيــر ب ـع ـنــوان Ibrahim
 Maalouf, Run The Worldف ــي 24
الـ ـج ــاري ،يـخـتـتــم امل ـه ــرج ــان ي ــوم 25
ت ـش ــري ــن الـ ـث ــان ــي ب ـف ـي ـلــم ع ــن الـ ـث ــورة
اإلسـ ـت ــونـ ـي ــة ال ـس ـل ـم ـي ــة الـ ـت ــي ق ــام ــت
ب ـش ـك ــل أس ــاس ــي ع ـل ــى الـ ـغـ ـن ــاء (The
 ،)Singing Revolutionوبعمل يحمل
اسم ( Avicii, True Storiesس)19:00 :
عن املنتج املوسيقي والـ DJالسويدي
الشهير الذي رحل في نيسان (أبريل)
املــاضــي عــن  28عــامــا .كذلك أدرج في
ال ـب ــرن ــام ــج وث ــائ ـق ــي ع ــن أي ـه ــم أح ـمــد
(أصبح «أيمن» في الترجمة الفاشلة
إيــاهــا!) ،عــازف البيانو الهاوي الذي
اشـتـهــرت قصته بـعــدمــا كــان يـمــارس
ال ـعــزف وال ـغ ـنــاء فــي مـخـيــم الـيــرمــوك
املنكوب قبل أن تحرق «داعــش» آلته
ويلجأ إلى أملانيا.
 Jacques Brel, fou de vivreلفيليب كولي

