
التنّوع يف الرؤى: التصوير الفوتوغرايف
ياء بني الفن واألز

ُيسلِّط هذا املعرض الضوء عىل أعمال كوكبة مختارة من الفنانني املعارصين الرّواد 
وإبداعاتهم من صور مفاهيمية وبورتريهات نابضة باحلياة َتجَمع بني حقيل الفن 

ياء وتكرس احلدود اليت لطاملا فصلت بينهما. ُنرشت أعمال هؤالء الفنانني  وتصوير األز
رة وحمالت إعالنية وعىل حسابات يف مواقع  عىل نطاق واسع يف مجالت مصوَّ

التواصل االجتمايع، كما ُعرضت يف متاحف عديدة. َتستخدم لقطاتهم املتمزية لغة 
برصية معارصة تصّور اجلمال واجلسد بحيوية متجددة ومحتوى حديث، كما تطرح 

نقاشات تتمحور حول طريقة تقديم األشخاص من ذوي البرشة السمراء وَمشاهد 
مختلفة من حياتهم. وباإلجمال، تحتفي األعمال بالروح اإلبداعية لتلك الشخوص 

ياء والثقافة.    وبالتفاعل القائم بني حقول الفن واألز

ويف إطار تحدي القوالب اجلاهزة، يحاول الفنانون املشاركون دحض املفهوم النمطي 
املرتبط بهوية ذوي البرشة السمراء، وتأيت الصور الفوتوغرافية املعروضة هنا لُتشكِّل 

نوعاً من االلزتام البرصي ومقاَربة مختلفة تطرح وجهة نظر تيار جديد ُتمثِّله مواهب 
م أعمااًل فوتوغرافية ذات سياقات متنوعة جدًا، بدءًا من نيويورك  صاعدة ُتقدِّ

ية من صور  وجوهانسربغ ووصاًل إىل الغوس ولندن. يضّم املعرض كذلك جدار
ين آخرين من ذوي البرشة السمراء أيضاً، وُتظِهر احلضور  التقطتها عدسات مصور
اآلخذ يف االتساع هلذا التيار يف املشهد الثقايف والبرصي السائد حالياً. وحصيلة كل 

ياء  هذه اجلهود، اليت تأيت ثمرة تعاون بني عارضني وعارضات ومنّسقي ومصممي أز
من ذوي برشة سمراء، يه عبارة عن إضاءات جديدة عىل فن التصوير الفوتوغرايف 

ومفاهيم الِعرق واجلمال والنوع االجتمايع والسلطة.  

من ٢٤ مارس حىت ٣٠ مايو ٢٠٢١
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ساوث فيالدلفيا،٢٠١٨

التنّوع يف الرؤى: التصوير الفوتوغرايف
ياء بني الفن واألز

–كيل ليمونز

ر الفوتوغرايف كيل ليمونز املقيم حالياً  خالل نشأته يف جنوب فيالديلفيا، اعتاد املصوِّ
يف بروكلني أن يجول يف املدينة وهو يحمل كامريات ُتستخدم ملرة واحدة ويلتقط 

بعدستها كل ما تقع عليه عينيه. ويقول ليمونز الذي درس الصحافة يف جامعة “ذا 
نيو سكول” يف نيويورك: “هذه الصور ليست مجّرد توثيق حليايت. بل تدعم وُتسّلط 

خ وجودهم”. قّدم الفنان عام 2017 سلسلة صور  الضوء عىل كينونة اآلخرين وُترسِّ
بورتريه ومقابالت بعنوان “فىت البهارج” َيظهر فيها ُشبان من ذوي برشة سمراء 
ية اللون. تسرب هذه السلسلة  ينة مبهرجة براقة مع خلفية زهر تغطي وجوههم ز

مفاهيم اجلمال املتغرّية وكذلك ِصلتها بمفهوم الرجولة يف مجتمعات ذوي البرشة 
السمراء. يقول ليمونز متحدثاً عنها: “فىت البهارج يه سلسلة سرية ذاتية ِمن فرتة 

ظهر ليمونز يف مرحلة 
َ
بلويغ سن الرشد واستكشايف هلوييت كفنان وكشخص”. أ

الحقة اهتماماً كبريًا بالبورتريهات العائلية، فالتقط صورًا جلّدته ووالدته وشقيقاته 
يرتدين أثواباً من عالمة “بيتشيفا”، لتأيت هذه الصور كنوع من تكريمهّن واستقصاء 

مفاهيم املزنل واحلميمية والقرابة. ويقول عن ذلك: “العائلة ليست بالرضورة 
أمرًا بيولوجياً، بل يه يف الغالب بمثابة إحساس وشعور بالراحة وحالة من التعّلم 

والتطّور الدائم”.    

كيل ليمونز



التنّوع يف الرؤى: التصوير الفوتوغرايف
ياء بني الفن واألز

ييل بوب-ويليس  أر

“تروق يل فكرة تقديم األشخاص من ذوي البرشة 
السمراء بطريقة تجريدية.من املهم بالنسبة يل رفض 

املفهوم القائل بأن إظهار ذوي البرشة السمراء هو 
ييل بوب-ويليس أمر محدود، أو مقيِّد”.  – أر

ييل بوب-ويليس يه مصّورة فوتوغرافية تعمل حالياً يف نيويورك. كانت يف الثالثة  أر
عرش من العمر وتقيم يف والية كاروالينا اجلنوبية عندما أهداها أستاذها كامريا 

من طراز “نيكون N80” فاستخدمتها لتصوير جسدها يف غرفة نومها. التقطْت 
صورًا ملونة ليديها وقدميها، فشكّلت هذه األعمال استعارات حلالة االنهيار اليت 

تعيشه ومشاعر التشّظي اليت تنتابها نتيجة االكتئاب. تطّورت أعمال بوب-ويليس 
واستمّر اهتمامها يف سرب أغوار حلظات السعادة املرسوقة من فرتات حزن متتابعة. 
َتعَترِب الفنانة أعماهلا مناهضة للصورة الذاتية )أو “السيلفي”(، وعرب االستلهام من 
ين بأعمال نابضة باحلياة مثل فناَنْ احلقبة احلديثة جيكوب لورانس  رسامني مشهور
دة وحالة من احلركة اهلادئة  وبيين أندروز، تنطوي صورها عىل مشاِهد برصية معقَّ

والتمكني من خالل البحث عن الذات.   

ييل بوب-ويليس أر

يونيون سييت، نيوجرييس، ٢٠١٨
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ياء بني الفن واألز

يان راكيل  أدر

“كفنانة سمراء البرشة، أبذل جهدًا مركَّزًا لتصوير 
النساء من ذوات البرشة السمراء ألنهن يف النهاية 

يان راكيل انعكاٌس لذايت”. – أدر

يان راكيل: “أعمايل  رة الفوتوغرافية املقيمة يف نيويورك أدر تقول املديرة الفنية واملصوِّ
متأثرة جدًا بجوهر األنوثة، واللون هو مصدر إهلام رئيس ألعمايل”. غالباً ما تهيمن 
عىل صورها تدّرجات دافئة من الزهري واألرجوان واألحمر واألصفر، وهو ما يمنح 

أعماهلا طاقة كامنة ُتساعد راكيل عىل تقديم “عاَل حاِل” تتوق إليه: “أؤمن أن اللون 
يضطلع بدور مهم يف مشاعرنا اليومية، واألهم من ذلك أنه يؤثر عىل نظرتنا للعاَل 
من حولنا. يف ِعْلم نْفس األلوان، يرمز الزهري لألمل ويخلق مشاعر حميمة تبعث 
عىل الراحة ويستحرض مشاعر مطمئنة، أما األحمر فيويح باحُلب والشغف، وغالباً 

ما يمّثل األرجوان القوة والسمو، بينما تستديع تدرجات األصفر والربتقايل مشاعر 
يد أن يشعر  البهجة واإلبداع. أرغب أن تستحرض أعمايل نفس هذه األحاسيس، أر
اجلمهور بهذه الطاقة اإليجابية!” أعمال راكيل املستلَهمة من عوال خيالية ساحرة 

ف لغة املَشاهد الطبيعية والطبيعة الصامتة واجلمال والتصوير التحريري.  توظِّ
ر نساًء أخريات ذوات برشة سمراء، تقول راكيل:  وكونها امرأة ذات برشة سمراء تصوِّ

“النساء ذوات البرشة السمراء ُيمّثلن بنظري شخوصاً بديعة بحّق. أعيُش من أجل 
توثيق جمالنا وسلوكنا ورقتنا وواقعنا”.

يان راكيل أدر

مايكل آنجلو املعارص، وادي يوسمايت كاليفورنيا ٢٠١٨ 
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ياء بني الفن واألز

دانييل أوبايس 

“أحاول يف أعمايل تقديم بدائل، وهذا أحد أشكال 
النضال”. – دانييل أوبايس

ر الفوتوغرايف نيجريي املولد واملقيم  ياء وصانع األفالم واملصوِّ يستخدم منّسق األز
حالياً يف الغوس دانييل أوبايس مقاَربات محلية لتكون مصدر إهلام يصبو من 

خالهلا إىل “تمثيل برصي أفضل” للمجتمعات الضعيفة ضمن املجتمع النيجريي، 
بحسب وصفه. ويقول عن ذلك: “أحاوُل يف أعمايل تقديم بدائل، وهذا أحد أشكال 

يئة لشخوصها، ُتشكِّل أعماله الفوتوغرافية  ياء اجلر النضال”. بإضاءتها اخلافتة واألز
يا أفريقية مستقبلية” تتفادى الصور النمطية اليت  انعكاساً ملا يصفه بأنه “فانتاز

قّدمها األوروبيون عن نيجرييا. أعمال أوبايس تتحدى بشكل مبارش اإلسقاطات 
املتوقعة ملفهوم الرجولة، وهو ما يجعل اللعب عىل وتر هوية الذكر بمثابة فكرة 

هامة يف أعماله الفوتوغرافية أو السينمائية. ويقول عن ذلك: “تقديم رسد بديل هو 
مقاربيت للتعامل مع القضايا املجتمعية. َتظهر الشخوص يف أعمايل جميلة وفاتنة، 

ويف بعض األحيان تبدو وكأنها قادمة من عواِل أخرى، وذلك يف مسىع لتحويل 
االهتمام ونقل السلطة إىل أقليات لطاملا كانت ضحية أو غالباً ما يتم تجاهلها يف 

املجتمع. فمن األهمية بمكان تقديم حكايا برصية ُتصّور اجلمال والروح اإليجابية”.    

دانييل أوبايس

أصيل، يابا، الغوس، نيجرييا ٢٠١٨
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ميكايا كارتر 

“قد يتم تنميط روح ذوي البرشة السمراء بوجهة نظر 
ذات ُبعٍد واحد، ولكنها يف احلقيقة تنطوي عىل تنّوع 

ُيحايك مجّرات الكون”.  – ميكايا كارتر

ياء ميكايا كارتر هو والده أندرو كارتر، الضابط  ر األز أحد مصادر اإلهلام الرئيسية ملصوِّ
املتقاعد من سالح اجلو األمرييك والذي شّب يف حقبة سبعينيات القرن العرشين 
اليت شهدت ظهور حركة “األسود جميل” الثقافية واملوسيقية. يقول كارتر االبن: 

“أستخدُم املايض باعتباره بوصلة ترشدن، بينما أنتهج مسارات جديدة”. درس 
م صورًا  كارتر التصوير الفوتوغرايف يف جامعة “ذا نيو سكول” يف نيويورك، وُيقدِّ

فوتوغرافية ُمحّملة بالرموز. أما نظرته إىل الشخص ذو البرشة السمراء فهي متأثرة 
ر  بدفاتر قصاصات والده اليت أحالت االبن إىل لقطات وثائقية التقطها عدسة املصوِّ

الصحفي جون وايت. بفضل قدرته عىل تصوير شخوصه بكل مهابة ووقار بغض 
النظر عما تعيشه من ظروف، ترك وايت بصمة يف أعمال كارتر. ومن الشخصيات 

ر املقيم يف بروكلني الفنانة كاري ماي ويمز اليت  األخرى اليت أّثرت عىل هذا املصوِّ
يقول عنها: “ُتذهلين مقاربتها ألهدافها، وروح املبادرة لديها يف تقديم لغة ُحب 

تتمحور حول الثقافة وتجربة ذوي البرشة السمراء”.    

ميكايا كارتر

ثالثة رجال، ٢٠١٨ 
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ياء بني الفن واألز

ستيفن تايو

“يف كافة أرجاء العاَل، يبدو اجليل احلايل حريصًا عىل 
اإليمان بمهاراته والضغط لتحقيق ما يرغب به. نشهد 
الكثري من الشبان الذين يحاولون نرش الويع، سواء عرب 

ياء أو التكنولوجيا، وامليض ُقدمًا نحو  املوسيقى أو األز
احلرية”. – ستيفن تايو

يف أسلوب التصوير الفوتوغرايف العفوي أو املعّد مسبقاً للفنان النيجريي ستيفن 
م  ياء املحلية يف مدينة الغوس يه محور العمل، بحيث ُتقدِّ تايو، دائماً ما تكون األز

إضاءات عىل ذلك التاليق بني التقاليد واألسلوب الشبايب املعارِص، وُتظِهر عموماً 
نمط احلياة اليومية السائد يف هذه احلارضة النيجريية. يحمل تايو شهادة يف الفلسفة 

من جامعة الغوس، أما السبب الذي دفعه لالنخراط يف عاَل التصوير فهو “شعور 
باحلاجة إىل توثيق طفولة األشخاص” عىل حّد وصفه، وهو حافز منبعه عدم 

وجود صور له من فرتة شبابه. تطّورت هذه الرغبة من توثيق َمشاهد األطفال يف 
شوارع وعىل شواطئ الغوس وصواًل إىل سرب هوية الباعة وأصحاب املتاجر وسائقي 

التاكيس والشباب بمالبسهم احلديثة وكبار السن ممن أصبحوا جزءًا ال يتجّزأ من 
ياء اآلخذ باالزدهار يف املدينة. تركزي تايو مؤخرًا عىل احلاالت الكثرية للتوائم  مشهد األز
البيولوجية يف نيجرييا يمثل محاولة لتسليط الضوء عىل املكانة املرموقة اليت تحظى 

بها هذه التوائم يف ثقافة اليوروبا، واليت تعترب من أكرب املجموعات العرقية يف نيجرييا. 
يد إظهارها. تحاول سلسلة أعمايل  ويقول تايو عن أعماله: “هذه يه احلياة اليت أر
د  الفوتوغرافية أن تتحّرى األثر النفيس لتقاسم صلة الرَّحم مع اآلخرين، وأن ُيحدِّ

شخص آخر هوية املرء”. 

ستيفن تايو

شارع بيدرو، الغوس، نيجرييا، ٢٠١٩ 
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أدي كامبيل 

“ينطوي كل مرشوع وكل عمل أحاول القيام به عىل 
نوع من التعليم للُمشاِهد. وليس ذلك بالرضورة 
موجهًا لألشخاص من ذوي البرشة السمراء ، أو 
لذوي البرشة البيضاء، بل للناس عىل العموم”.

– أدي كامبيل

رًا فوتوغرافياً ألن التصوير بالنسبة يل يمثِّل األداة  يقول كامبيل أدي “أصبحُت مصوِّ
البرصية األنسب للرسالة اليت أوّد إيصاهلا للعاَل”. منذ دراسة التواصل والرتويج 

ياء يف كلية سنرتال سانت مارتيزن اللندنية، أخذ أدي عىل عاتقه مهمة  من خالل األز
أن يمنح صوتاً ومكاناً يف الصدارة للثقافات الشبابية املغمورة من خالل بورتريهات 

يلتقطها يف االستديو أو الشارع ويسرب فيها أغوار التقاطعات والتداخالت املختلفة 
ياء بمثابة مقياس لتحديد مستوى احلظوة  للهوية. ويقول عن ذلك: “لطاملا كانت األز
ياء هو بمثابة تالعب بما ُيجّسده  ية. التالعب باألز والسلطة والطبقة االجتماعية واحلر

الشخص يف العاَل”. ويف إطار سعيه إلظهار التنّوع، أطلق أدي مجلة “نيجورنال” 
و”وكالة ن” لتجارب األداء، وهما مرشوعان يمثالن امتدادًا لرؤيته يف حقل التصوير 

الفوتوغرايف. ويضيف قائاًل: “الرسالة العاّمة واألفكار اليت أحاول إيصاهلا من خالل 
صوري تتمحور حول االمتيازات والسلطة. أقوُم كذلك بإعداد أعمال ُتظهر عامَلاً 

منسياً وُمهَماًل عىل الغالب. أرغُب بتقديم العاَل بعيون رجل أسمر البرشة يعيش يف 
مجتمع عرصي”. 

أدي كامبيل

بدون عنوان، نيويورك، ٢٠١٨ 
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تايلر ميتشل 

“إظهار جمال ذوي البرشة السمراء هو بمثابة إحقاق 
للعدل”. – تايلر ميتشل

م املصّور الفوتوغرايف وصانع األفالم تايلر ميتشل صورًا هادئة لثقافة الشباب  ُيقدِّ
من ذوي البرشة السمراء. مستلِهماً من طفولته يف ضوايح مدينة أتالنتا األمريكية، 

يلتقط ميتشل بورتريهات لرجال ونساء يف فضاءات خرضاء يانعة وشاعرية داخل 
استوديوهات مشبعة باأللوان ُتمّثل بالنسبة له املدينة الفاضلة ألصحاب البرشة 

السمراء. يف هذه الصور اليت وّظف فيها بحسب وصفه “نظرة أمينة”، تبدو 
شخوصه متحررة من إهانات العنرصية والتميزي، وغالباً ما تكون منخرطة يف أنشطة 

عادية، ويقول عن ذلك: “إظهار جمال ذوي البرشة السمراء هو بمثابة إحقاق 
للعدل”. طّور ميتشل ُمقاربته لفن البورتريه يف كلية تيش للفنون يف جامعة نيويورك 

اليت نال منها عام ٢٠١7 إجازة بكالوريوس الفنون اجلميلة يف السينما والتلفزيون. 
عقب ذلك أصبح مهتماً بتوثيق ذوق وهوية وجمال الشباب من ذوي البرشة 

السمراء انطالقاً من كونها طريقة ينسج عربها معال “ما أراه طيفاً متكاماًل من 
التعابري اليت يمكن للرجال من ذوي البرشة السمراء إظهارها مستقَباًل”. أصبح 

ر فوتوغرايف أسمر البرشة يلتقط صورة الغالف للنسخة  ميتشل عام ٢٠١٨ أول مصوِّ
األمريكية من مجلة فوڠ، وكان اسمه ضمن قائمة مجلة فوربس ألبرز ثالثني 

شخصية رائدة يقّل عمرها عن ٣٠ سنة.  

تايلر ميتشل

بدون عنوان)حجاب كوتور ١(، نيويورك، ٢٠١٩



التنّوع يف الرؤى: التصوير الفوتوغرايف
ياء بني الفن واألز

نادين إجيويري 

“ترتاءى نفيس من خالل أعمايل. أوّد أن أمنح تلك 
ظهر أن 

ُ
املنصة للشابات من ذوات البرشة امللونة، وأ

اجلمال ليس مجّرد معيار كويّن واحد”. 
– نادين إجيويري

رة الفوتوغرافية الربيطانية النيجريية تكرس املفاهيم التقليدية للهوية  أعمال املصوِّ
ياء  ياء، وهو ما تقول عنه: »كنُت أتصّفح مجالت األز واجلمال يف عاملي التصوير واألز

ياء. ل تربطين  إّبان نشأيت، ول يؤثر يب األشخاص الذين تم اختيارهم لعرض األز
أي صلة بالصور. وهلذا أردُت من خالل أعمايل تغيري النظرة عن ماهية اجلمال 
ية أو اإلعالنية – اليت  ير وإظهار أن هناك أشكااًل مختلفة له«. تأيت صورها التحر

غالباً ما تظهر فيها شخصيات نسائية ببرشة ملونة ضمن طبيعة غّناء أو أجواء 
د الرؤية الشخصية للفنانة: »أرى نفيس يف أعمايل. أرغب بمنح ذلك  حامِلة – لُتجسِّ
املنرب للشابات ذوات البرشة امللونة، وإظهار أن اجلمال ليس محصورًا بمعيار عاملّي 

واحد«. َشِهد عام ٢٠١٨ التقاطها صورة الغالف ملجلة فوڠ الربيطانية اليت يرأس 
رة ذات برشة سمراء ُينرش عملها عىل  تحريرها إدوارد إنينفول، فأصبحت أول مصوِّ

ياء الربيطانية  غالف أحد إصدارات فوڠ. ويف العام نفسه، نالت إجيويري جائزة األز
يف فئة »املوجة اجلديدة: مبدعون«، ثم حصلت عام ٢٠٢٠ عىل جائزة املركز الدويل 

للتصوير الفوتوغرايف يف فئة »التصوير التطبيقي« تقديرًا ملا ُتمثله أعماهلا من تمكني 
ياء.   للشخصية األنثوية الشابة وتكريماً ألسلوبها يف مجال تصوير األز

نادين إجيويري

بدون عنوان، ٢٠١٨



التنّوع يف الرؤى: التصوير الفوتوغرايف
ياء بني الفن واألز

ينيل ميدرانو  ر

“ال أحاول عىل اإلطالق تقديم صورة مثالية. أسىع 
ينيل ميدرانو فقط إىل تصوير ما أراه حويل”. – ر

يدًا يجمع التصوير  ينيل ميدرانو أسلوباً فر تتبّن الفنانة الدومينيكانية األمريكية ر
ياء، وغالباً ما َتظهر فيه شخوص شابة ساحرة يف سياقات حرضية،  الفوتوغرايف واألز

رة لنشأيت يف يحّ بونكس ]يف  وهو ما تقول عنه: “أحمُل يف أعمايق قصة مصوَّ
نيويورك[. ما أحاول القيام به هو تصوير ما أراه من حويل وتقديم ذلك يف أعمايل”. 

بدأ أسلوب ميدرانو احلميمي والشخيص يتبلور عندما كانت طالبة جامعية يف 
كلية بارسونز للتصميم يف جامعة “ذا نيو سكول” حيث نالت إجازة البكالوريوس 
يف الفنون اجلميلة عام ٢٠١٤. أتت سلسلة الصور الفوتوغرافية اليت قّدمتها لرُتّسخ 

رة فوتوغرافية مهتمة يف جماليات وتفاصيل املَشاهد احلياتية. أصبح  اسمها كمصوِّ
الطابع اخلام املثري للعواطف والكثافة النفسية اليت تنطوي عليها الصور الوثائقية 
للفنانة بمثابة بصمتها الفريدة، ونالت عليها عام ٢٠١٤ جائزة مجلة نيويورك تايمز 

نة املصورة. تمتاز أعماهلا باألصالة وإظهار حالة النقص وعدم الكمال،  عن فئة املدوَّ
وتقول عن ذلك: “ال تصدر عين الكثري من التوجيهات خالل جلسات التصوير. أحاول 

بكلِّ أمانة توثيق اللحظات ضمن اهلامش الزمين املتاح يل مع األشخاص الذين 
أصّورهم، وهذا أمرٌ يعين يل بحّق”.

ينيل ميدرانو ر

١٩٨٤، هارل، نيويورك، ٢٠١٨



التنّوع يف الرؤى: التصوير الفوتوغرايف
ياء بني الفن واألز

جمال نكسدالنا 

“خلق منرب ووضع سياق ألعمالنا هو أمر يزيد قيمتها. 
ما نقوم به هو أواًل نوع من األرشفة، ولكنه يمثل 

أيضًا طريقة حلشد األصوات املهمشة واملتنوعة سوية 
كشبكة واحدة، فالقوة يف الكرثة”.

– جمال نكسدالنا

ر واملخرج اإلبدايع اجلنوب أفريقي جمال نكسدالنا نفسه بأنه ينتمي  يصف املصوِّ
إىل “جيل يفهم العاَل من خالل الصور بشكل شبه حرصي”. أما أسلوبه فهو 

 مخزوناً برصياً بدياًل 
ٍ
متجّذر يف رسيالية أفريقية يوّضح الفنان بأنها “تخلق بشكل واع

ية عن أفريقيا”، وتكرس “أحادية النظرة لذوي البرشة السمراء”.  للرؤى االستعمار
بالنسبة للفنان، اختياره تصوير شخوصه وكأنها منبثقة من قلب املَشهد هو بمثابة 

دة” اليت يعترب أنها مرتبطة بشكل وثيق  موقف مناهض “للبن املهيمنة واملوحَّ
ق العرق األبيض. وإىل جانب أعمال التصوير الفوتوغرايف،  ية وتفوُّ بالروح االستعمار
ياء، وشارك عام 2011 بتأسيس مجموعة  أسس نكسدالنا عالمة Missshape لألز

CUSS الفنية يف جوهانسربغ اليت تتعاون عىل إعداد أعمال رقمية وفن خامات، 
ويتم تقديمها داخل فضاءات عرض غري تقليدية يف مسىع من أجل “إدخال الفن 

إىل احلياة اليومية”. ساهم نكسدالنا أيضاً يف تأسيس نادي Bubblegum الذي 
يصفه الفنان بأنه عبارة عن “وكالة استخبارات ثقافية ومجلة رقمية تهدف ملساعدة 

ياء عىل اإليمان بأنفسهم،  أصحاب املواهب يف مجاالت املوسيقى والفنون واألز
وإعالء صوت جنوب أفريقيا يف الرسديات العاملية”.   

جمال نكسدالنا

جوهانسربغ ٢٠١٩



التنّوع يف الرؤى: التصوير الفوتوغرايف
ياء بني الفن واألز

نامسا ليوبا

“مصدر إهلامي هو جذوري والتبادل اإلبدايع 
املتجدد، بحيث أسبغ عىل الواقع حساسييت وتجاريب 

الشخصية”. – نامسا ليوبا

رة واملخرجة الفنية السويرسية الغينية نامسا ليوبا اليت درست التصوير  تقول املصوِّ
الفوتوغرايف ونالت درجة املاجستري يف اإلخراج الفين من جامعة الفنون والتصميم 
يف مدينة لوزان السويرسية: “أصويل مزدوجة وكذلك ترايث، وهو ما ُيشكّل مصدر 

إهلامي”. يف صورها اليت ُترتِّب مشاهدها مسبقاً بأدق تفاصيلها، تسرب ليوبا أغوار 
يقيا بعدسات غربية. تنطوي الكثري من صورها عىل  سريتها الذاتية عرب رسم رؤية ألفر

ياء والتوثيق وفن األداء. غالباً ما  أبعاد أنرثوبولوجية وَتستخدم فيها لغة صور األز
ترتدي الشخوص يف أعماهلا مالبس أفريقية تقليدية وتعلو وجوهها أقنعة وتعتمر 

أغطية رأس مختلفة بينما يتم تصويرها واقفة عىل قواعد يف وضعية ُتحيل إىل حالة 
يقيا. ُتكيس ليوبا شخوصها بمفاهيم  من التهجني الثقايف ومقاربات الغرب عن أفر
السلطة والقوة والنبالة. ورغم أنها ال َتعترب أعماهلا بمثابة انعكاس ملاهية “الواقع” 
بل بمثابة “خيال وثائقي”، إال أن ممارستها الفنية مبنية عىل ما تجريه من أبحاث 

وأسفارها الكثرية يف أرجاء القارة األفريقية.       

نامسا ليوبا

سارة، الغوس، نيجرييا، ٢٠١٥



التنّوع يف الرؤى: التصوير الفوتوغرايف
ياء بني الفن واألز

دانا سكروغز 

“لو أين ل أنرش أعمايل عىل منّصات متعددة عىل 
مدى سنوات، ل أكن ألحظى بمثل هذه الفرص. 

كل حلظة قررُت فيها عدم االستسالم وحزم أمتعيت 
والعودة إىل الديار جوهرية جلهة ما حققته من 

نجاح”.– دانا سكروغز

رة فوتوغرافية  رة دانا سكروغز اليت دّربت نفسها ذاتياً: “أن تقوم مصوِّ تقول املصوِّ
ذات برشة سمراء بتصوير أشخاص آخرين ذوي برشة سمراء هو أمر نادرٌ جدًا يف 

عاَل التصوير”. استهّلت سكروغز مسريتها عندما لفتت صورها اهتمام وكاالت عرض 
يبية. وترشح تجربتها قائلة:  ياء، وتم التعاقد معها إلجراء جلسات تصوير تجر األز

“التصوير الفوتوغرايف منحين هدفاً بعد أن شعرُت ألطول فرتة يف حيايت أنه ليس يف 
متناول يدي أي يشء أقّدمه لنفيس أو للعاَل”. صور سكروغز احلميمة اليت تنطوي 
عىل تباين كبري يف األلوان غالباً ما يظهر فيها عارضون وعارضات وشخصيات شهرية 

من ذوي برشة داكنة اللون. ومن خالل الرتكزي عىل توّزع الضوء والظّل، ُتحافظ 
صورها عىل اإلرث الذي تركته مجموعة Kamonige األفريقية األمريكية املتخصصة 
يف التصوير الفوتوغرايف، واليت ضّمت يف عضويتها كاًل من روي ديكارافا وأنتون باربوزا 

ومينغ سميث. تسرب صور األبيض واألسود اليت قدمها أولئك الفنانون مفاهيم 
اللون الداكن يف الصور الفوتوغرافية والثقافة والناس. ورغم قول سكروغز إن 

ياء  أعماهلا ليست بمثابة طرح مبارش عن التميزي عىل أساس لون البرشة يف عاَل األز
ومجتمع ذوي البرشة السمراء، إال أنها تسىع ملحاربة األشكال املختلفة للوصمة 

الثقافية املرتبطة بالبرشة الداكنة، وخلق فرص وإمكانية الظهور لعارضني وعارضات 
وشخصيات تمّثل طيفاً واسعاً من تدرجات ألوان البرشة. وبأسلوبها الرصيح، تشري 

سكروغز إىل “حقيقة أن تصوير امرأة ذات برشة سمراء لرجال من ذوي برشة 
سمراء هو أمر بغاية األهمية ألن توثيق األشخاص من ذوي البرشة السمراء 

والرسديات املتعلقة بهم غالباً يتم عىل يد أشخاص من ذوي برشة بيضاء، ويأيت 
ذلك عىل شكل مبادرات تطّفل ثقايف أو ملجّرد استحضار صورتنا لرغبات دفينة”.

دانا سكروغز

أدونيس #١ ، ٢٠١٤ 



التنّوع يف الرؤى: التصوير الفوتوغرايف
ياء بني الفن واألز

يزكو  أول إر

“أحاول أن أخلق ’عامية جديدة‘ – فن ذوي البرشة 
يزكو السمراء كويّن”. – أول إر

يخ الفن والثقافة املعارصة محورًا رئيسياً  ُتشكِّل الشخصية ذات البرشة السمراء يف تار
للوحات ومنحوتات وأعمال الفيديو والتصوير الفوتوغرايف للفنان األثيويب األمرييك 
يزكو. تخّرج الفنان من كلية “كوبر يونيون” وكلية الفن يف جامعة ييل حيث  أول إر

درس النحت ونال درجة املاجستري يف الفنون اجلميلة، ليبدأ برسم معال أسلوبه 
اخلاص انطالقاً من مقر إقامته يف لوس أنجلوس. يف أعمال البورتريه اليت ُيقّدمها، 
واملتنوعة بني تلك التقليدية واملفاهيمية، يحاول الفنان خلق لغة “عامية جديدة” 

يخية ورموز متكررة الظهور تجعل تركزي املُشاِهد  عرب استخدام مرجعيات فنية تار
يتجه إىل الشخصية ذات البرشة السمراء، كما ُيعيد طرح تاريخ صور نادرًا ما ظهرت 

يف النطاق العام. كما تطىغ عىل صور الطبيعة الثابتة اليت يقّدمها أقنعة أفريقية 
وشخصية نفرتييت وزهور ونمور سوداء اللون وُكرات سلة وبطاقات ُتستخدم ملعايرة 

لون البرشة يف طباعة الصور، لتكرس اهلرمية والرتاتبية القائمة عرب استحضار حالة من 
يزكو وُتشكِّل تحية ملوسيقى وثقافة  “السواد الكون”. تحتفي هذه األعمال بهوية إر

ذوي البرشة السمراء، كما ُتظِهر تأّثر أسلوبه بأعمال الفنان ديفيد هامونز.

يزكو أول إر

زنبق آسيوي، ٢٠١7



التنّوع يف الرؤى: التصوير الفوتوغرايف
ياء بني الفن واألز

روث أوساي 

“يتمّثل جمال التصوير الفوتوغرايف بأنه يستهل حوارًا 
عن هويتنا وجذورنا ووجهتنا”. – روث أوساي

رة الربيطانية النيجريية روث أوساي مراهقة أهدتها أمها كامريا  عندما كانت املصوِّ
رقمية صغرية. صورها األوىل أتت بمثابة توثيق لعامَلني مختلفني من سنوات شبابها 

ومحاولة للتقريب بينهما، وشكّلت األساس لتجربة يف التصوير الفوتوغرايف غالباً 
ما يظهر فيها أفراد العائلة يف بورتريهات لعوبة وعرصية وذات تفاصيل دقيقة 
تلتقطها عدسة الفنانة يف االستوديو. غالباً ما تستحرض صور أوساي نمط صور 

البورتريه األفريقية من ستينيات القرن العرشين اليت أعّدها فنانون مثل سانليه 
يقيا( وماليك سيدييب يف  سوري يف مدينة بوبو-ديوالسو يف بوركينا فاسو )غرب أفر

العاصمة املالية باماكو. َتعترِب أوساي أعماهلا بمثابة “رؤى فنية” ُتظهر احلياة اليومية 
رة تقليدية  يا وتستلهم فيها من مقاطع موسيقية مصوَّ وُسكّان جنوب رشق نيجر
لشعب اإليغبو وتسجيالت أعراس ومراسم دفن وأفالم سينمائية نيجريية. تبدو 

هذه التأثريات واضحة يف اخللفيات املطبوعة أو املرسومة اليت تتفّرد بها صور أوساي 
ياء اليت ترتديها الشخوص الظاهرة يف  امللتَقطة يف االستوديو، وكذلك من خالل األز

األعمال. وتقول عن ذلك: “ل يتم تعديل الصور أبدًا أو جعلها المعة، بل تم احلفاظ 
عليها بشكلها األصيل. ال تتمحور أي منها حول النخبة، وال تلقي أي منها بااًل ملشاعر 

الطبقة األرستقراطية. أحاوُل من خالل أعمايل إظهار قوة وصالبة وبراعة الشخوص 
رها سعياً مين لالحتفاء بهويتها، سواء كانت يف اململكة املتحدة أو نيجرييا أو  اليت أصوُّ

أي مكان آخر”. 

روث أوساي

إبوت ميتا،الغوس، نيجرييا، ٢٠١٨



التنّوع يف الرؤى: التصوير الفوتوغرايف
ياء بني الفن واألز

حركة التنّوع يف الرؤى

ياء” حركة عاملية  ُيقّدم معرض “التنّوع يف الرؤى: التصوير الفوتوغرايف بني الفن واألز
ينخرط فيها املصّورون عىل امتداد الشتات األفريقي يف أرجاء العاَل، ويستخدمون 
عدساتهم لرسم صورة معارصة حلياة ذوي البرشة السمراء، وتقديم رؤى جديدة 
للنظرة اجلاهزة إزاء أولئك األشخاص. ُتقّدم هذه الكوكبة من الفنانني صورًا ُتظهر 

أهمية الشخص ذي البرشة السمراء، وعىل وجه اخلصوص املبِدع الذي أصبح 
بمثابة َمثٍل أعىل يف الثقافة املعارصة. أما صورهم ملشاهري أو لعارضني وعارضات 
من ذوي البرشة السمراء – سواء كانوا محرتفني أو من عائالت الفنانني أو أفرادًا 

عاديني َتعرَّف عليهم املصورون يف الشارع أو عرب إنستغرام – فهي توّظف تقنيات فن 
البورتريه والتوثيق، والتصوير املفاهيمي والطبيعة الصامتة، بحيث تطرح مجموعة 

إسقاطات جديدة وجماليات متعلقة بذوي البرشة السمراء كطريقة الستحداث 
ياء.  أشكال مبَتكَرة لصورة األز

ياء” هو مرشوع  معرض “التنّوع يف الرؤى: التصوير الفوتوغرايف بني الفن واألز
أطلقته ونّظمته مؤسسة Aperture يف نيويورك بالتعاون مع القّيم الفين أنطوان 
سارجنت ودعم فريق أمناء “تصوير: مهرجان قطر للصورة” شارلوت كوتون وسارة 

يامي الولر. فور
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