
6
26653العدد    2018- 09-08 السبت 

اف��ت��ت��ح��ت "ل��ي��ت��ي��س��ي��ا غ���ال���ي���ري" م��ع��رض 
ل��ل��ف��ن��ان   "Eyes Recently Seen"
باكستان  م��ن  أت��ى  ال���ذي  محمود  بصير 

إلى لبنان خصيصًا للمناسبة.
م��ن تنسيق  ال��م��ع��رض، وه��و  يتضمن 
ل����وري����ن وي����ت����م����ور، ص������ورًا ف���وت���وغ���راف���ي���ة 
ج�����دي�����دة وق����دي����م����ة وش�����ري�����ط ف���ي���دي���و، 
تكشف اآلليات المميزة التي من خالها 
ي��ع��ي��د ال��ف��ن��ان إن���ت���اج ت��ج��ارب��ه ال��ب��ص��ري��ة 

الخاصة. 
ببنية  المفتون  اعمال محمود،  تتوزع 
الحياة اليومية، من العمل الى التراتبية 
والتوزيع وصوال إلى الهوية، بين مشاهد 

مسرحية وتوثيقًا للحظات عفوية.
 ،"Eyes Recently Seen" ف����ي 
أع���م���ال ل��م��ح��م��ود م����أخ����وذة م���ن األع�����وام 
في  "تأمات  وتشمل  األخيرة،  الخمسة 
البحر، 2012(  إل��ى  ال��ص��ي��ادي��ن" )رس��ال��ة 
من  مقدسة  )م��ي��اه  المقدسة"  و"ال��م��ي��اه 
تبحث  إل��ى قطع جديدة   ،)2015 مكة، 
برز 

ُ
ت الطائفي.  البشري  االستهاك  في 

هذه األعمال ُمجتمعة، موقف الفنان من 
ترمز  التي  المختلفة  االجتماعية  الُبنى 

إليها. 

ف��ي م��ا يتعلق ب��األع��م��ال ال��ج��دي��دة في 
)Milk 2018( "المعرض، ومنها "حليب
All good "ال���ج���ي���دة األش����ي����اء  و"ك�����ل 
ن��ش��اط  م��ح��م��ود  ب��ن��ى   ،things 2018
األفراد من مجاالت ومهٍن مختلفة، منها 
في  الحليب،  وبائعي  اليوميين  العمال 
"س���ت���ودي���و اله����ور ل���أف���ام". وق���د ُدع���ي 
أجل  تأدية مهنهم من  الى  المشاركون 
اكتشاف الفروق في التفاعل االنساني.

ي����ق����ول ب���ص���ي���ر م���ح���م���ود: "أن�������ا م��ه��ت��م 
ب��اك��ت��ش��اف م��وق��ف��ي ك��ف��ن��ان م���ن خ��ال 
أدوار متعددة، من ضمنها مؤلف  تبني 
ي��ك��ت��ب رواي��������ات، وُم��ب��ت��ك��ر ي��ع��م��ل على 
ص��ن��ع ص��دام��ات ب��ي��ن ال��ن��اس ث��م يرتجل 
س��ي��ن��اري��وه��ات ب���ه���دف اب��ت��ك��ار قصص 
أصيلة ومميزة، وُمراقب يعمل على نقل 
المواقف  ضمن  تحصل  ال��ت��ي  األح����داث 
يشاهدها  وال��ت��ي  خ��ارج��ه��ا،  أو  ال��ي��وم��ي��ة 
ع��ن ق��رب م��ن ال��داخ��ل وال��خ��ارج، أو حتى 
كعنصر خارجي، كأن أكون مثا ُمشاهد 

في الشارع غير معني بما يحصل".
ي���س���ت���م���ر ال����م����ع����رض ال������ى ال���س���ب���ت 3
غاليري"  "ليتيسيا  ف��ي  ال��ث��ان��ي  تشرين 

بناية تور دو ساروال، الحمرا. 

بصير محمود يعرض يف لبنان صورًا 
تكشف عن آليات إنتاج تجاربه البصرية
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