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 120فناناً من  51بلداً و 85جناحاً وطنياً

بيينايل البندقية  ...الفن يواجه قسوة العامل بنزعة إنسانية
{ البندقية (إيطاليا) –
رنا نجار
< ب���دأت فن���ون العال���م حواراتها
المفتوحة واحتفاالتها األضخم واألكثر
ثراء أمس ،م���ن البندقية مدينة األحالم
والرومانس���ية والعم���ارة والفن ،حيث
افتتح أق���دم بيينالي ف���ي العالم (نظم
للمرة األولى العام  )1895وال يزال األهم
إذ يزوره تقريب ًا خمسمئة ألف شخص،
ما ع���دا الصحافيين ال���ذي بلغ عددهم
هذه الس���نة حوالى  7000صحافي من
كل بقاع األرض.
«يحي���ا الفن يحيا» (VIVA ARTE
 )VIVAه���و عنوان ال���دورة ( 57توقف
البيينالي أكثر من مرة بسبب الحروب
ومش���كالت أخرى منذ تأسيس���ه) ألهم
التظاه���رات الفني���ة وأكثره���ا تنوعاً،
التي يترأس���ها هذا العام باولو باراتا
ويش���ارك فيها  120فنان��� ًا من  51بلداً،
بينه���م  103يش���اركون للم���رة األولى،
يتوزّع���ون بين األجنح���ة الوطنية (لكل
بلد يختار المش���اركة جن���اح خاص له
الحرية ف���ي اختيار فنانه والثيمة التي
يعمل عليه���ا) وبين المع���رض الدولي
األساس���ي الذي كانت على رأس���ه هذه
الس���نة القيّم���ة الفرنس���ية كريس���تين
مارسيل ،وبين المعارض الجانبية.
الحوار بين الفنانين وبين الفنانين

والجمه���ور ف���ي الحدائق والس���احات
وعلى األرصفة وفي المدارس والكنائس
والمعاهد واألكاديمي���ات وفي الثكنات
العس���كرية وف���ي أماك���ن المدفعي���ات
الحربية التي تحوّ لت معارض ومساحة
للسالم والفن والتالقي ،هو أهم ما يركز
عليه البيينال���ي هذا العام ،على اعتبار
أن الح���وار أس���اس الوج���ود وطريقة
للعي���ش ،كما يق���ول رئي���س البيينالي
واالس���م الش���هير في عالم الف���ن باولو
باراتا .وهذه الحوارات تراها وتسمعها
ف���ي كل زاوي���ة وكل زاروب من زواريب
مدينة البندقية بلهجات مختلفة ولغات
متع���ددة ووج���وه متعطش���ة للمعرفة
توس���ع
ّ
ومندهش���ة بما تراه من أعمال
األف���ق والمدى وتعط���ي جرعات عارمة
م���ن األمل بغ���د أفض���ل .ه���ذه اللغات
واألصوات التي تس���معها وأنت تتنقل
بين قنوات البندقية ومتاحفها وأماكن
الع���رض في «أرس���ينال» وجيارديني»،
وتل���ك الوج���وه من أعراق وجنس���يات
وألوان مختلفة ،تتمازج لتشكّ ل تجهيز ًا
فني ًا عفوي ًا في الهواء الطلق ،في مشهد
ال مثيل له.
ال عن كل ما تراه
ال يمكن الكتابة فع ً
في ه���ذه الدورة من بيينال���ي البندقية
التي «لم يس���بق لها مثيل بهذا الحجم
وااللت���زام» بحس���ب باراتا ،ف���ي مقال
أو  3مق���االت .لك���ن يمكنن���ا الق���ول إن

من اجلناح األملاني الفائز ب� «األسد الذهيب»
البيينال���ي يواجه كل ه���ذا االضطراب
العص���ي على التصنيف الذي نعيش���ه
اليوم في حدّة قس���اوته وعنفه وحروبه

والصراعات الدائ���رة في العالم ،بنزعة
إنس���انية فائض���ة .فالبيينالي ينقل من
خالل األعمال المقدمة فيه التي تتناول

بجديّ���ة وجم���ال العن���ف والفوض���ى
والصراع���ات والقس���وة كم���ا الح���ب
والحياة التجريبية« ،الطاقة اإليجابية
والمحتمل���ة ويركز على فئ���ة الفنانين
الش���باب لدعمهم وتحفيزهم ،كما يعيد
اكتش���اف أولئك الذين توفوا أو أولئك
الذين ال يزال���ون غير معروفين إلى حد
كبير على رغم أهمية عملهم» ،بحس���ب
كريستين مارس���يل .ومن أهم األجنحة
التي تتناول العن���ف وتكراره ودمويته
ومن ثم االنبعاث وكيف يتحوّ ل الموت
إلى حي���اة ،م���ن أي���ام حمورابي حتى
خصص
اآلن ،الجن���اح اللبنان���ي الذي ّ
للفن���ان والموس���يقي زاد ملتقى وأتى
تحت عن���وان «عجز» .كما هناك الجناح
األرمني ،وخصوص ًا القسم المخصص
للفنان األرمني اللبناني البلجيكي جان
بوغوس���يان بعنوان «الش���علة التي ال
تخمد» ،حيث تدمّ ر الثقافة ويعاد بنائها
من جديد بروح المهاجرين والمنكوبين
الذي���ن ينتص���رون عل���ى أوجاعه���م
ويحلمون بمستقبل أفضل.
الف���ن ف���ي جرعات���ه الكبي���رة ف���ي
البندقي���ة أثب���ت أنه األس���اس النهائي
للتفكي���ر ،والتعبير الف���ردي ،والحرية،
واألسئلة األساسية .هو المعقل األخير،
وحديق���ة لزراع���ة م���ا وراء االتجاهات
واالتجاهات الش���خصية ،فه���و يمثل
ال ال لبس في���ه للفردية والالمباالة.
بدي ً
فق���د عك���س البيينالي غضب��� ًا عاطفي ًا
للفن ف���ي وجه العالم الي���وم ،وصرخة
ل���دول الفنانين المش���اركين .فقد خلق
البيينالي الذي يستمر حتى  26تشرين
الثاني (نوفمبر) جدلية حول المجتمع
المعاص���ر وقيمه ،خارج الفنان نفس���ه
وخارج الحدود الجغرافية.

