ضد ثورة
ثورة ّ
ورقة عمل تعليمية

�ست�أخذكم الورقة التعليمية هذه يف جولة حول املعر�ض «ثورة �ضد ثورة» .ن ُّظم املعر�ض بطريقة تتّبع فيه م�سار واحد ثم تعود وتراه ك ّله من
الق�صة.
جديد .فتلم�س نوع ًا من ال�رسد �أو ّ
 iالثورة تعني تغيري جذري �سيا�سي �أو �إجتماعي مل ّدة زمنية ق�صرية ن�سبياً .من املهم فهم الثورة بوجود هذين العن�صرين:
تغيري جذري و م ّدة زمنية ق�صرية� .أ ّما التغيري اجلذري املمت ّد على م ّدة زمنية طويلة ف ُي�سمى تط ّور .وعاد ًة ما ُت�سمى
التغيريات الغري جذرية الب�سيطة خالل فرتة زمنية ق�صرية ،تغيرّ �أو �إ�صالح.
الشرح عبر تشبيه
فرانسيس أليس ،عندما يح ّرك اإليمان الجبال

هذا �أول عمل تراه عند دخولك املعر�ض .ي�رشح الفيديو م�رشوع فران�سي�س �ألي�س الذي جمع
 ٥٠٠متطوع لنقل ه�ضبة رملية م�سافة � ١٠سم .يف �سياق هذا املعر�ض يعترب هذا العمل ت�شبيه
لثورة.
لقطة من «عندما يح ّرك الإميان اجلبال»

ب�إعتقادك كيف ميكن لتنظيم  ٥٠٠متط ّوع لنقل ه�ضبة م�سافة � 10سم �أن يكون ت�شبيه لثورة؟

______________________________________________________________________________________________
d. t.

كت�شبيه للثورة ،هل تعتقد �أن هذا العمل �إيجابي �أو �سلبي  -هل تعتقد �أ ّنه �إيجابي فيما قد حت ّققه الثورات �أم �سلبي؟ �أعط �أ�سباباً جلوابك.

بداية الأبارتيد يف جنوب
�أفريقيا.
نهاية احلرب العاملية الثانية.
48 1945

احلركات الطالبية
الفرن�سية.
بداية الثورة الثقافية
ال�صينية

الجدول الزمني
الذي ُيستكشف في
المعرض

1950

1955

1960

1965

66

68

1970

1975

إعادة مواجهة التاريخ
سوزان مايسيالس ،إعادة صياغة التاريخ

امل�رشوع الثاين الذي تراه هو عمل ل�سوزان ماي�سيال�س وثقت فيه الثورة كم�ص ّورة
�شابة يف نيكاراغوا عام � .١٩٧٩أ�صبحت �صورها من نيكاراغوا معروفة جد ًا و�إعتربت
جزء من ال�سجل التاريخي للثورة .عادت جمدد ًا �إىل البلد عام  .٢٠٠٤يف ذلك الوقت مل
تعد نيكاراغوا يف العناوين الإخبارية بالرغم من � ّأن الكثري من امل�شاكل مل تحُ ّل بالثورة
الدامية .و�ضعت الفتات ل�صورها يف نف�س املكان حيث �أُخذت بالأ�صل ومن ثم و ّثقت ر ّدات
فعل ال�سكان املحليني.
�إ�شرح ملاذا و�ضعت الفنانة بعد ع�شرين �سنة �صور الثورة يف املكان التي �أُخذت فيها من قبل؟

______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
d. t.

هل تعتقد �أنه ميكن القيام مب�شروع كهذا يف لبنان؟ هل ميكن اليوم �أن ن�ضع �صور من احلرب الأهلية يف الأماكن التي �أُخذت فيها؟
الوجود في الجهة الغير مناسبة للتاريخ
فيل كولينز ،الماركسية اليوم (مقدمة)

ُيظهر فيديو فيل كولينز ثالث مقابالت مع معلمات د ّر�سن املارك�سية  -اللينينية يف
�رشق �أملانيا قبل �سقوط جدار برلني يف عام  .١٩٨٩وذلك مثري للإهتمام �إذ � ّأن تغطية
�أخبار الثورات تار ًة ما تر ّكز على الذين يحاولون التغيري ال�سيا�سي وعالقاتهم مبن يف
ال�سلطة� .أ ّما هذا العمل فري ّكز على جتارب الذين �إ�ستُثمروا �أيديولوجي ًا خالل النظام
املهزوم.

لقطة من «املارك�سية اليوم (مقدمة)»

مل ت�ؤخذ كل الكليبات من مقابالت مع �أ�ساتذة �سابقني� .شاهد الفيديو و�إذكر ثالث �أنواع خمتلفة من الكليبات �إ�س ُتعملت من قبل فيل
كولينز.
أ ذ
أف
� � .1لا م ب�رو ب�ا غ�ا �ند ا لل� سا ت�� ة�			

					
.2

.3

�إ�شرح ب�إعتقادك ما هي �أهمية فهم جتارب النا�س الذين دعموا النظام الذي �أ�سقطته الثورة.
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
i

املارك�سية – اللينينية �أيديولوجية �شيوعية ترتكز على نظريات للفيل�سوف كارل مارك�س والقائد ال�شيوعي الأول لرو�سيا
فالدميري لينني .تنادي هذه الأيديولوجية �إىل خلق دولة �شيوعية من خالل «ديكتاتورية الربوليتارية» و �إقت�صاد منظم مركزياً.
ترتكز الأيديولوجية على �صراع الطبقات وامل�ساواتية .فهي �ضد البورجوازية و�ضد الر�أ�سمالية و �ضد ال�سيا�سة املحافظة
و�ضد الليربالية و�ضد الرجعية.

وفاة الرئي�س ماو – نهاية
الثورة الثقافية.

الثورة الإيرانية الإ�سالمية.
ثورة نيكاراغوا تنهي
ديكتاتورية �سوموزا.

بدء «�سوليدارنو�ش»
(الت�ضامن) احلركة النقابية
يف بولندا.

نهاية الإحتاد ال�سوفييتي.
�سقوط جدار برلني
والثورة املخملية.

�ض ّم �أملانيا ال�رشقية والغربية.

76

نهاية الأبارتيد و�إنتخاب
نيل�سون مانديال.

1980 79

1985

1990 89

94

 iقررنا يف هذا املعر�ض عدم ت�ضمني �أعمال تتناول الثورات
الأخرية يف العامل العربي .ولكن هنالك عمل واحد يتح ّدث
عنها .اك�شف �أي عمل و�إكتب �إ�سم الفنان هنا ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1995

الماضي المتالشي
هاي بو وألفريدو جار

ي�ستعمل هاي بو �صور وجدها تعود �إىل الثورة الثقافية ال�صينية ومن ي�ستعمل �أي�ض ًا �ألفريدو جار �صور وجدها تعود �إىل املظاهرات
ثم يحاول �إعادة خلقها عرب �إيجاد الأ�شخا�ص الذين كانوا فيها ،وي�أخذ الطالبية يف عام  .1968فقد �أ�صبحت احلركات الطالبية نادرة خالل
أح�س بذكرى  1968تتال�شى كما مع هاي بو
�صورة ثانية لهم يف نف�س الو�ضعية.
القرن الع�رشين ف� ّ
بالن�سبة للثورة الثقافية ال�صينية .ولكنّه ي�شعر ب�أنّه �أعيد �إكت�شاف
اليوم �شيء من روح هذه احلركات ولذلك تعود ال�صورة وت�صبح
وا�ضحة من جديد.
ملاذا ب�إعتقادك مي�سك الطالب يف ال�صورة مر�آة �أمام ال�شرطة؟
هم رقم 3

ماذا يريد هاي بو �أن يظهر من خالل و�ضع هاتني ال�صورتني
جنباً �إىل جنب؟

______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________

______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________

 d.t.ما هي الأعمال الأخرى يف املعر�ض التي تعر�ض �صور مزدوجة من
املا�ضي واحلا�ضر �سوي ًة؟

ممارسات فوتوغرافية مختلفة
عباس« ،ثورة ايران» و بوريس ميخايلوف« ،احمر»

تو ّثق �صور عبا�س� أحداث مهمة خالل الثورة الإيرانية �أ ّما �صور بوري�س ميخايلوف ،فتو ّثق �أي�ض ًا �أنواع ًا �أخرى من الإحتجاجات يف الإحتاد
ال�سوفيتي� .إ ّال � ّأن هذين العملني يظهران نهجني خمتلفني للت�صوير� :صور ريبورتاج والت�صوير الفوتوغرايف الوثائقي
طابق التعريفني ملختلف �أنواع الت�صوير مع �أعمال عبا�س �أو بوري�س ميخايلوف.
نوع من الت�صوير املـف�ستعمل لت�سجيل
الت�صوير الفوتوغرايف الوثائقي ُ
�أحداث مو�ضوع معينّ  .من هذا الفرع الفوتوغرايف ط ّور الت�صوير
الفوتوغرايف الوثائقي الإجتماعي املك ّر�س لإظهار حياة املحرومني منهم.
ي�ستك�شف الت�صوير الوثائقي مو�ضوع �إن كان ذا �أهمية �إخبارية يف ذلك
الوقت �أو حتى �إن مل يكن كذلك.

_____________________________________

الت�صوير ال�صحفي ي�ستعمل �صور لإخبار ق�صة جديدة عاد ًة ما يكون لها
هذه اخل�صائ�ص الثالث:
التوقيت  -ال�صور لها معنى يف �سياق الأحداث املن�شورة.
املو�ضوعية  -الو�ضع املعرو�ض يف ال�صور هو عر�ض �صحيح للأحداث.
ال�رسد  -متتزج ال�صور مع عنا�رص �إخبارية �أخرى بحيث ميكن ربطها
بالأحداث.
_____________________________________

بعد قراءة هذين التعريفني هل تعتقد �أن �صور �سوزان ماي�سيال�س الأ�صلية للثورة النيكاراغوية تعود �إىل خانة الت�صوير الفوتغرايف الوثائقي
�أو �إىل الت�صوير ال�صحفي؟ __________________________________

عمالن فنيان حول األبارتيد
ويليام كانتريدج ودايفيد جولدبالت

 iكان الأبارتيد نظام ف�صل عن�صري ُفر�ض من قبل احلزب الوطني جلنوب �أفريقيا ما بني  ١٩٤٨و .١٩٩٤خالل الأبارتيد ،كانت
حقوق �أكرثية �سكان جنوب �أفريقيا الغري بي�ض حم�صورة و ّ
مت فر�ض ال�سلطة من قبل البي�ض امل�سيطرين والأقلية الأفريكان.
يظهر املعر�ض عملني حول الأبارتيد
�أول عمل «�أبو يبوح باحلقيقة» لويليام كانرتيدج بد�أ كر�سوم متحركة
�إ�ستعملت خالل م�رسحية .تعك�س هذه الر�سوم املتحركة ال�ضوء على
«جلنة احلقيقة وامل�صاحلة» يف جنوب �أفريقيا�.أُ�س�ست هذه اللجنة
بعد الأبارتيد للتعامل مع �إنتهاكات حقوق الإن�سان املا�ضية .خالل
املحاكمة ق ّدم ال�ضحايا براهني على جرائم �إرتكبت �ضدهم و�أعطى
اجلناة براهني على اجلرائم التي �إرتُكبوها وبقدر ما ك�شفوا بقدر ما كان
املرجح �أن ُيعفى عنهم� :أن ُي�ساحموا .وهنا يكمن التناق�ض :فبقدر ما
من ّ
كانت اجلرمية قا�سية واحلقيقة �رصيحة بقدر ما مُي�سي العفو غري مقبول
وبقدر ما كانت اللجنة جمبورة على منح العفو.

العمل الثاين يجمع �صور مزدوجة مع ًا الأوىل بالأبي�ض والأ�سود
�أخذت خالل الأبارتيد والثانية امل ّلونة ملرحلة ما بعد الأبارتيد.
هناك �صلة ما بني كل زوج من ال�صور.
�إخرت زوج من ال�صور و�أو�صف كيف يرتبطان ببع�ضهما البع�ض.
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________

ع ّدد الطرق املختلفة التي يو�صف بها ويليام كانرتيدج «جلنة
احلقيقة وامل�صاحلة» يف ر�سومه املتحركة.
.1
.2
.3
البروباغاندا المقاومة
فياشيسالف أخونوف وماريسيا ليفاندوسكا

فيا�شي�سالف �أخونوف فنان كان يعمل خالل النظام ال�شيوعي للإحتاد
ال�سوفيتي .م�رشوعه»ال�شك» هو جمموعة ر�سومات حول الربوباجندا.
ر�سم الفنان مل�صقات بروباغاندا وغيرّ ال�شعارات فقط عرب زيادة عالمة
�إ�ستفهام يف �أخر اجلملة .فبحركة ب�سيطة و�ضع ر�سالة الربوباجندا يف
املل�صق يف �شك.

فكّ م�رشوع احلما�س ملاري�سيا ليفاندو�سكا النقاب عن �أفالم �أخرجت
خالل النظام ال�شيوعي يف بولندا .خالل ال�شيوعية حاولت ال�سلطات
تنظيم �أوقات فراغ العمال .و�أحد الطرق للقيام بذلك كان من خالل
�إعطائهم الكامريات ومعدات لت�صوير و َمنتجة الأفالم� .أ�صبح هذا
الن�شاط �شعبي ًا جد ًا وكان يقوم به العمال بطرق خمتلفة.

يف ال�رشح �إىل جانب الر�سومات
جند الئحة بال�شعارات
وترجمتها. .

 كانت بع�ض هذه الأفالم �سيا�سية وبروباجندا مقلدة داعم ًة النظاموهي موجودة على �أحد الكومبيوترات امل�ؤر�شفة.

�أو�صل الرتجمة بال�صورة
املالئمة

�شك .يف هذا املل�صق :لينني – دماغ
الطبقة العاملة؟

 والبع�ض الآخر من الأفالم �سيا�سية ولكن منتقد ًة للنظامال�شيوعي ،هذه الأفالم موجودة على الكمبيوتر الآخر.
بع�ض من هذه الأفالم مل تكن �سيا�سية مبا�رشةً� .أرادوا �أن تكون
 ٌ�أفالمهم �سينمائية فق ّلدوا تقنيات �إ�ستُعملت من قبل خمرجني
بوالنديني ككري�ستوف كي�شلوف�سكي و�آندريه فايدا .جمموعة من هذه
الأفالم معرو�ضة يف ال�سينما.
عندما �سقطت ال�شيوعية يف بولوندا �أ�صبحت هذه �أفالم �إىل ح ّد كبري يف
طي الن�سيان.
ّ
مركز بريوت للفن
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