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يس ##ر م ##شاري ##ع أي ##ام ف ##ي ب ##يروت أن ي ##علن ع ##ن اف ##تتاح امل ##عرض ال ##فردي “لح ##ظات وج ##دان ##ية” ل ##لمصورة ن ##اي ##ري
ش#اه#ينيان املس#تقرة ح#ال#يا ً ف#ي دب#ي .ي#ضم امل#عرض مج#موع#ة م#ن األع#مال ال#تصوي#ري#ة ال#تي اب#دأت#ها ال#فنان#ة
ع#ام  ٢٠١٠م#ن ش#أن#ها أن ت#عرف الج#مهور ال#لبنان#ي ع#لى امل#مارس#ة التج#ري#بية ال#تي ق#ام#ت ب#ها ،وال#تي تظه#ر
ن#هج ال#تصوي#ر ع#نده#ا س#واء ك#وس#يط ت#شارك#ي أو ن#طاق ت#طوري م#ن االس#تطالع .تس#تند ال#فرض#ية امل#فاه#يمية
له ##ذه الس ##لسلة امل ##عروض ##ة ب ##دءا ً م ##ن ع ##نوان ##ها ع ##لى ح ##ضور ح ##فالت م ##وس ##يقية م ##باش ##رة وع ##يش التج ##رب ##ة م ##ن
ال#داخ#ل وم#راق#بتها ل#رص#د لح#ظات ال#تواص#ل امل#تزاي#دة وامل#تالش#ية ف#ي آن م#عا ً م#ا ب#ني امل#وس#يقي أو ال#فرق#ة م#ع
الجمهور.
ت#لتقط ش#اه#ينيان ص#ورا ً ملج#موع#ة م#ن ال#فنان#ني م#ختارة امل#واض#يع اس#تنادا ً ع#لى ح#دس#ها ف#قط ك#مرج#ع ل#فكرت#ها
س##واء أك##ان##ت ع##لى م##عرف##ة مس##بقة ب##ذل##ك امل##وس##يقي أو ح##تى س##معته ل##لمرة األول##ى ،م##حاول##ة ت##رج##مة ال##تبادالت
ال ##صوت ##ية امل ##حسوس ##ة إل ##ى ان ##طباع ##ات ب ##صري ##ة راه ##نة .تح ##مل ال ##كام ##يرا ب ##يده ##ا وت ##حاول ج ##اه ##دة أن ت ##عرض
ال##تصاع##د امل##كثف ل##ذل##ك املشه##د ال##علني وت##ثبت ص##ورت##ها ع##ند لح##ظة اس##توح##تها مس##بقا ً ت##شعر ب##ها ب##اق##تراب
إدراك#ها م#ن لح#ظات ال#فنان وه#و ف#ي ذروة اس#تمتاع#ه أث#ناء ال#عرض ،ف#تصبح ع#نده#ا ت#لك اللح#ظات امل#وس#يقية
متعمقة وشاملة في جميع حواس املتفرج.

ت#عطي ال#صور امل#أخ#وذة ال#نات#جة ع#ن ت#لك اللح#ظات ف#كرة إش#كال#ية ت#كاد ت#خفي ه#وي#ة امل#وس#يقي ال#ذي ال#تقطت
ش ##اه ##ينيان ص ##ورت ##ه ،م ##ن م ##ادون ##ا أو ف ##رق ##ة م ##يتال ##يكا أو روج ##ر ووت ##رز إذ يظه ##ر ك ##ل م ##نهم ع ##لى ش ##كل خ ##ياالت
م##شكلة م##ن ال##ضوء وال##لون وامل##صورة دون س##اب##ق م##عرف##ة ل##ذل##ك تظه##ر ط##اق##تهم امل##نطلقة متح##دي##ة س##رع##ة ال##تقاط
الصورة.
ع#لى س#بيل امل#ثال أي#ضا ً ع#ام  ٢٠١٣ص#ورت ش#اه#ينيان مج#موع#ة م#ن ال#صور ال#فوت#وغ#راف#ية ل#لفنان#ة امل#وس#يقية
ب#يورك ف#ي ح#فلة ف#ي أمل#ان#يا م#ن م#ساف#ة ك#اف#ية لتظه#ر املس#رح امل#ضاء ب#شكل خ#اف#ت ف#ي ح#ال#ة مشه#دي#ة ب#عيدة
بحيث ت ##نفرد امل ##غنية االيس ##لندي ##ة ع ##لى املس ##رح وك ##أن ##ها م ##حاط ##ة بس ##لسلة م ##ن األض ##واء ت ##عطيها ت ##وه ##جا ً ل ##ون ##ياً
ب##اه##تاً ،م##ا ي##عطيها ه##يئة م##جسمة ل##ها ش##كل غ##ري##ب ي##توج##ها م##ن ح##ول##ها غ##طاءات ب##راق##ة مسه##بة .ك##ما ال##تقطت
ش ##اه ##ينيان ص ##ورة أخ ##رى ل ##لفنان ##ة ن ##فسها ل ##كن م ##ن م ##ساف ##ة أق ##رب تتح ##رك ف ##يها ب ##يورك وت ##صبح ح ##دود ش ##كلها
امل##لون ب##األخ##ضر واألص##فر م##تالش##ية إل##ى ح##د م##ا م##ن ج##ميع ال##جهات ،فتظه##ر ح##رك##تها امل##تماي##لة وك##أن##ها تش##به
ي#راع#ة ف#ي ال#ليل ت#حاول ش#ق ط#ري#قها ف#ي ال#ظالم ح#ال#ك ال#سواد ،وم#ن خ#الل ع#دس#ة امل#صورة ه#نا تظه#ر ب#يورك
كقوة تتحدى الزمان واملكان الراهنني.
حول الفنانة
ت#ول#د دم#شق  ،١٩٨٤ف#نان#ة أرم#نية مس#تقرة ف#ي دب#ي .تس#تند ف#ي ن#هجها ال#تصوي#ري ع#لى م#مارس#ة ال#تجارب
ال##فنية امل##ختلفة ف##ي ال##بحث واالس##تكشاف ،وغ##ال##با ً م##ا ت##وظ##ف األس##ال##يب التج##ري##بية ك##أدوات ل##لتحقيق وال##بحث
ما يعطيها فرصة في توثيق ما يحيط بها من خبرات وتجارب مباشرة.
ب ##دأت ش ##اه ##ينيان م ##عرف ##تها ال ##فنية م ##نذ ب ##داي ##ات ح ##يات ##ها ،إذ ع ##ملت م ##ع وال ##ده ##ا امل ##صور ال ##فوت ##وغ ##راف ##ي ال ##رائ ##د
ف##اه##ي ف##ي دم##شق ،س##وري##ا .م##مارس##تها ال##فنية األول##ى ك##ان##ت م##ع وال##ده##ا ف##ي ع##مل رح##لة ت##صوي##ري##ة مل##شاري##ع
م##ختلفة ب##ما ف##يها م##شاري##ع ت##وث##يقية ت##اري##خية مل##واق##ع م##تنوع##ة ف##ي ال##بالد .وب##ينما ك##ان##ت ت##عمل م##ع وال##ده##ا ف##ي
اس##تدي##و ال##تصوي##ر ال##خاص ب##ه ،درس##ت ال##رس##م ف##ي م##رس##م ال##فنان ع##دن##ان ع##بد ال##رح##من وإش##راف##ه ،وح##صلت
ع ##لى دب ##لوم ف ##ي ال ##تصوي ##ر االح ##تراف ##ي م ##ن معه ##د ن ##يوي ##ورك ل ##لتصوي ##ر ع ##ام  .٢٠٠٨ان ##تقلت إل ##ى دب ##ي وع ##ملت
م#صورة م#ساع#دة م#ع م#صوري#ن إع#الن#يني م#ثل ف#يل ب#اب#ر وت#وم#ي م#وري#س .ع#رض#ت مج#موع#ة م#ن أع#مال#ها ف#ي
العديد من املعارض والفعاليات الفنية العاملية.
ش##ارك##ت ف##ي ال##عدي##د م##ن امل##عارض ف##ي ال##عال##م ال##عرب##ي وأوروب##ا وال##والي##ات املتح##دة ،م##نها :م##عرض آرت دب##ي
ال ##عامل ##ي  ،٢٠١٥امل ##رك ##ز اإلب ##داع ##ي ،ال ##والي ##ات املتح ##دة  ،٢٠١٥آرت س ##وا ،اإلم ##ارات ال ##عرب ##ية املتح ##دة ،٢٠١٥
امل ##عرض ال ##عامل ##ي ل ##لفنان ##ني امل ##عاص ##ري ##ن ،س ##ويس ##را ) ،(٢٠١٤،٢٠١٥غ ##ال ##يري أوب ##رك ##ام ##بف ،ف ##رن ##سا ،٢٠١٤
املركز الثقافي الفرنسي ،سوريا  ،٢٠١٠املركز البريطاني ،سوريا  ،٢٠٠٩معهد غوته ،سوريا .٢٠٠٧

حول مشاريع أيام
ت#أسس#ت م#شاري#ع أي#ام ع#ام  ،٢٠١٤ك#مساح#ة ف#نية ج#ان#ب غ#ال#يري أي#ام ف#ي ب#يروت .وت#سعى ل#توف#ير م#شاه#دة
ال ##عدي ##د م ##ن ال ##تجارب ال ##فنية ل ##فنان ##ني م ##ن امل ##نطقة وال ##عال ##م .وت ##عتبر م ##نبرا ً ل ##عرض ال ##فن امل ##عاص ##ر ف ##ي الش ##رق
األوس##ط ،وتس##لط ال##ضوء ع##لى ال##فن امل##فاه##يمي واألع##مال ال##ترك##يبية وال##فيدي##و وال##تصوي##ر ال##فوت##وغ##راف##ي .وت##قدم
ب ##رام ##ج م ##نتظمة ت ##رك ##ز ع ##لى ال ##تطورات ال ##ساري ##ة ف ##ي ع ##ال ##م ال ##فن ال ##ذي ي ##بتكر خ ##ارج ال ##تيار ويتخ ##طى ح ##دود
الوسائل التقليدية.
معلومات حول املعرض
تاريخ املعرض ٤ :يونيو لغاية  ١٢يوليو
االفتتاح :الخميس ٤ ،يونيو من الساعة  ٧حتى  ٩مساء
املوقع :برج بيروت ،الطابق األرضي ،شازع زيتونة بيه ،مقابل مارينا بيروت ،سوليدير ،بيروت
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