ما يحدث عندما نضع هذه األشياء في املاء
غرق
أكياس بالستيكية طفو
غرق
طفو
نرد
غرق
طفو
برتقال
غرق
أحرف بالستيكية طفو
غرق
طفو
شمع ساخن

ضع األشياء في الماء
وانظر ماذا يحدث
هذا العمل هو مشروع الفنانة الذي عملت
عليه للحصول على شهادة الهندسة
المعمارية؟ ماذا كانت الفنانة تحاول أن
تصمم هنا؟ ابحث عن احلل في عمل "الشحائح".

الرسم
باألشياء
ذاتها
باوال يعقوب

اآلن ضع أشياء في وعاء املاء
هذا وارسم فيه كيف ستبدو
األشياء ،ثم اكتب ما يحدث.

ما الذي ميأل الفراغ حولنا؟
ولدت باوال يعقوب في بيروت العام
 .1966درست في أكاديمية الفنون
الجميلة في بيروت وكذلك في
مدرسة العمارة في لندن وتخرجت
منها العام  .1993عملت في موقع
الحفريات األثرية ورسومها في بيروت
من العام  1995إلى العام .1999

ما ميكن أن يحدث لو أصبح
هذا الفراغ مملوء ًا باملاء!

امأل الفراغ باستخدام بعض من الكلمات التالية (املاء ،قصة ،غمرت ،طائرة ،امرأة ،الفيضان)
في فيلم __ـــ_ _____ ( ،)1961حتاول ______ الذهاب إلى باريس بحافلة،
لكنها تكتشف لدى خروجها من منزلها أن القرية كلها قد ______ باملاء .باستخدام
_ـــ____ ودراجة تتمكن من الوصول إلى أرض جافة .وهناك تركب سيارة شاب ويبدآن
الدوران في حلقات مفرغة في محاولة إليجاد سبيل للخروج من املنطقة ،لكن جميع الطرق سدها
_________.
هل يمكنك أن ترسم صوت؟

هل يمكنك أن ترسم الماء؟

سن (الصوت)
مركب
يعن لي الذهاب على
مبحر ألنّه َح َ
ٍ
ٍ

اكتب أو ارسم ما تراه عندما تردد هذه الجملة بصوت عال أو في نفسك.

استخدمت باوال يعقوب الشمع لتحاول
رسم الماء .ما الفرق بين الشمع والماء؟
لماذا قطعت الفنانة قوالب الشمع إلى
مقاطع؟

____________________________

ما املادة التي استخدمتها
الفنانة لتصنع قوالب ًا من
هذه الثقوب؟ ملاذا استخدمت
هذه املادة برأيك؟ ما املواد
األخرى التي استعملتها
الفنانة في طبع آثار الثقوب
هذه؟

ثقوب رصاص َ
مق ْولبة من
جدار بين الشمال والجنوب
ٍ
على خط التماس
في هذا الفراغ األبيض ،اطبع/خطط
بالقلم الرصاص آثار سطح خشن

نفذت الفنانة هذه الرسومات أثناء عملها في
مؤسسة لألثار مسؤولة عن أعمال احلفريات
في وسط بيروت .ماذا كانت باوال ترسم هنا؟
__________________________

استخدم األرقام لتعيني مواقع األعمال الفنية أدناه على مخطط املعرض

1

< صيف  ،88هو عنوان مجموعة الصور هذه.

2

ماذا ترى في هذه الصور؟ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ما هو 88؟ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
3

لو اخترت عنوان ًا آخر ،ما سيكون؟ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ما شعورك عندما تنظر إلى هذه الصور؟ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اكتب عناوين األعمال التالية وتاريخ إنتاجها
 .3ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

في املعرض شريحة صورة قدمية
جد ًا ،كانت الشريحة األولى التي
استخدمت في التلفزيون اللبناني
بعيد احلرب .هل تستطيع أن جتد
هذه الصورة في املعرض؟ اكتب في
املربع األبيض ما جتد/تقرأ على هذه
الشريحة.
ما رأيك بأعمال باوال يعقوب؟ ما الشعور الذي يضفيه عليك
معرضها؟ ما الذي يجعلك تحس بذلك؟
مركز بيروت للفن www.beirutartcenter.org
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 .4ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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