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تقييم  سارة العدل  
  ۲٥ سبتمبر - ۱٥ اكتوبر  ۲۰۱۹

يـترك مـعمار مـتحول مخـلفاتـه فـي صـورة أنـقاض أو فـي أشـكال شـاغـرة نـاصـعة. احلـكي، الـعنايـة املـتكلفة 
لـلعناصـر املـكانـية واملـاديـة أو تـفككها إلـى لـغة بـصريـة هـي أدوات مـولـدة لـصناعـة الـذات. ويـختلف اإلحـساس 

بالزمن و املدة مع كل إعادة ترتيب للمساحة احمليطة.  

يـبحث املـعرض فـي األسـالـيب الـتي مت بـها جتـريـد مـساحـات حـميمية وتـفكيكها إلـى عـناصـر مـلموسـة لـعكس 
عــملية تــصور الــذات. تخــدم املــساحــات كمســرح ملــشاهــد مــعروضــة مــن احلــميمية وحــاالت مــوازيــة مــن 
االرتــياب او الــغضب او اخلــوف، كــما متــثل مــساحــة حــاضــرة لــتصور تــأمــلي ملســتقبَالت اخملــتلفة. وميــكن 

للمكونات العددية واملادية للمكان أن تكون مستقلة وحيوية وتوجيهية. 

يـعرض جـيبسوم أعـمال سـتة فـنانـني، وثـالثـة أعـمال جـديـدة الـتكليف حملـمود خـالـد وسـمير الـكردي ويـزن 
الـزعـبي. تـتراوح األعـمال بـني التجهـيز و الـتصويـر والـفيلم وتسـتجيب إلـى او جتـد صـدى فـي األسـئلة الـتي مت 
مـن خـاللـها صـياغـة هـذا املـعرض: مـاذا يـنتج عـن إنهـيار افـتراضـي و بـصري ملـبنى -- أو  إخـراج عـنصر مـنه 
وإعـادة إنـتاجـه فـي تـكرار ال نـهائـي؟ مـاذا نـقول عـن مـعرفـتنا الـتاريـخية والـعاطـفية ملـساحـاتـنا املـقربـة؟ كـيف 

اسُتغلت العناصر التكوينية للمساحات املذكورة وروُت وعُقلنت من خالل املمارسة الفكرية والفنية؟ 
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[I] 
يـقدم املـهندس املـعماري اقـتراحًـا ملـنزل يـعيد تـرتـيب تـدفـق الـبيت؛ يـوصـي مخـطط لـقطاع رأسـي ملـنزل فـي 
لـندن بـإخـراج مـكونـات بـناءه ، حـيث تـصبح الـعلية متـثل قـلب املـنزل وميـثل الـقبو نـقطة ارتـكازه و جتـمعاتـه. 
تـرتـبط الـرفـاهـية و الـترف بـأسـطح مـاديـة مـفروضـة عـلى الـفاعـل، وتـؤدي الـزوايـا املـصطنعة إلـى حـديـقة بـزاويـة 
بالطابق األعلى . النسخ املعدلة من أطراف املنزل تعطل احلركة املتعارف عليها، كما تولد نظاماً جديداً.  

[II] 
يـؤدي متـثال لسـريـر نـهاري دور الـغرض الـشخصي، وهـو مـنصة لـغرور و قـلق ذكـري مـؤرخ. يـقف الـتمثال فـي 
الـغرفـة كتجسـيد لـرغـبة تـكونـت حـولـها هـويـة كـامـلة و ميـثل امـتداد زخـرفـة مـرتـبطة بـقالـب اجـتماعـي وممـارسـة 

منهجية ألحالم اليقظة في مساحة شخصية مزينة. 

[III] 
تُــنصب ذات ثــانــية خــالل صــيانــة أشــياء بــاروكــية تســبق وجــود الــساكــن. إنــه تــراث يــتطلب إعــادة قــراءة 
الـتفاعـالت الـتي أمـلت اخـتيارات الـساكـن اجلـمالـية وإميـاءاتـه، وتـقدم الـتماثـيل املسـطحة فـي هـذه املـساحـة دور 

مقيمني دائمني. 

[IV] 
يعيد العمل بناء مطبخ أسرة في منتصف حرب كشيء معرض للخطر. يوصي بوضع شريط الصق على 
النافذة ملنع حتطم الزجاج خالل وصالت القصف العدواني. يتخلل الضوء أغشية املنزل لتقع عتبة هذه 

احلواجز حتت االختبار. 

[V] 
في مجتمع مسور متخيل، يتملق السكان بيئتهم السلسة، فيحقق مفهوم "منط احلياة" أقصى درجات  

التجلي في الالنغماس التام الذي ينُتج عنه الالمكان. هذه رواية ما بعد قِصَْية عن البناء املفرط و املسارات 
التي تصبح خلفية ألداءات معدة مسبقاً. تثير النافورات واملقاعد وقفات تأملية ميكن حتققها فقط في هذا 

السياق اجملتمعي احلالم. 

[VI] 
يعتبر الفيلم عملية تنقيب متعددة األزمان لتاريخ شخصي غير متاح حتت طيات اعتداءات عنيفة على 

األرض و ما يعتليها من منازل. إنه عبارة عن نظرة في حلظة إدراك مستقبلي آلثار احلاضر و القادم  و 
مخلفاتنا من املباني املتحجرة. وتأخذ عملية تسجيل هذه اآلثار إيقاعًا ديستوبياً  له إحلاحاً مألوفاً.

info@gypsumgallery.com www.gypsumgallery.com

mailto:info@gypsumgallery.com
mailto:info@gypsumgallery.com
http://www.gypsumgallery.com
http://www.gypsumgallery.com

	www.gypsumgallery.com
	info@gypsumgallery.com
	info@gypsumgallery.com
	www.gypsumgallery.com

