
تصوير فوتوغرايف تجرييب

م معرض “تصوير فوتوغرايف تجرييب” إبداعات ستة فنانني أمريكيني معارصين  ُيقدِّ
يخ يمتّد ملئيت عام من التجريب يف عاَل التصوير الفوتوغرايف،  ُيعيدون بلورة تار

وذلك عرب طرح أفكار ومقاربات جديدة. تنطوي أساليبهم عىل الدمج بني األنظمة 
ية القديمة والربمجيات الرقمية احلديثة والتكنولوجيات اجلديدة يف  اإللكرتونية التناظر

مجال الطباعة وعرض الصور.
ففي السياق اإلبدايع املعارِص، استحالت الكينونة املادية للصور الفوتوغرافية إىل 

تجربة متغّية عىل الدوام، بحيث تجاوز نطاقها األبعاد املحدودة للممارسة الفنية 
بحد ذاتها، وأصبحت ُتبِحر يف عواِل اإلنرتنت و’سحابة‘ الصور الشبكية. يمنح املعرض 
منربًا لطيٍف منّوع من األصوات الفاعلة واملتمايزة لفنانني يسعون لتحويل وترجمة 

يبية الكامنة يف الصور إىل أعمال ملموسة ُمستغلِّني اإلمكانيات التجر
البيئة املحيطة بها. 

ففي هذه احلقبة اليت تنطوي عىل مستوى غي مسبوق من الشفافية والتعايش 
رون املشاركون يف هذا املعرض بدور رائد  بني املشاهدين والفنانني، يضطلع املصوِّ

يف مقاربة حيوية لفن التصوير الفوتوغرايف تتبىن املفهوم العاملي اللتقاط ونرش 
الصورة الرقمية الذي أصبح جزءًا ال يتجزأ من احلياة اليومية. كما نتعّرف من خالل 

أعماهلم عىل التبعات الفعلية لالنخراط يف هذه البيئة اإلعالمية اجلديدة، حيث خضع 
أصل ونهج وقراءة الصور الفوتوغرافية لتغييات ثقافية ُيمثِّل هذا املعرض دعوة 

يبية. الستكشاف عواملها التجر
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تصوير فوتوغرايف تجرييب

“أنا مهتمة بحياة الصور، وكيف تتشكّل كينونتها والدور الذي تضطلع به وتقاُدمها 
مع الزمن، ومىت تصبح لغتها غي مفهومة. ورغم عدم استخدام الكاميا إلعداد 
هذه األعمال، إال أنها تستند عىل أشياء حقيقية، وتتبىن لغة التصوير الفوتوغرايف 

يف استخدامها لإلضاءة وتغيي احلجم والقطع . أما األوساخ واخلدوش عىل سطح 
األعمال فتستحرض الطبيعة املؤقتة للتصوير الفوتوغرايف، وتستديع مستقباًل يتالىش 
فيه اليشء احلقيقي ويضمحّل، بينما تتجّمد صورته. أنظُر إىل هذه األعمال باعتبارها 
رة ومتخلِّصة من طغيان املستطيل واحلالة املادية الدائمة، بحيث تطفو يف ذلك  متحرِّ

الفضاء املرحيل املُبَهم”.           

التجربة الفنية اليت تنتهجها أشا ِشخرت متجذرة يف ثقافة شبكية متمحورة حول 
املجتمع املحيل حيث ُتعيد الصور تقديم وإنتاج األنظمة املسية اليت تحكم العاَل. 

يتكّون عملها التجهزيي “الذين بيوتهم من زجاج 2” من مجموعة أعمال مصنوعة 
د مقتنيات تبدو مألوفة بشكل غريب وكأنها  من فينيل مثبَّتة عىل اجلدران وُتجسِّ

مأخوذة من احلياة املزنلية وتطفو يف فضاء صالة العرض. كّلف الفنان خرباء رقميني 
بإعداد نماذج هلذه األشكال التصويرية للحاجيات اليومية بناًء عىل توجيهاته ودون 

استخدام كاميا. ومواطن اخللل الكامنة يف هذه النسخ املفرتضة من األشياء 
األصلية واليت نتجت بسبب التواصل عرب اإلنرتنت بني الفنان واخلرباء الرقميني، كانت 

ثمرتها األخية ُمنَتجاً ُيحايك الصور الفوتوغرافية يف تأرجحها بني احلقيقي واخليايل.    

أشا ِشخرت
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“أستقيص فكرة واجهة املُستخِدم فيما يتعلق بالتصوير الفوتوغرايف والتكنولوجيا 
والتحّوالت بني األجيال. وبينما أقوم بتحريك الصور بسالسة بني أساليب التصوير 

الفوتوغرايف التناظرية والرقمية، يتحّدى العمل – بمستوياته املختلفة – تصّوراتنا عما 
هو واقيع وما هو افرتايض”.

تسرب سلسلة “شاشة التوّقف” أغوار ذلك التفاعل القائم بني االفرتايض وامللموس. 
تقوم الفنانة فاليي غرين بالتقاط صور مبارشة لشاشة احلاسوب أو اجلهاز اللويح 
أو اهلاتف الذيك، ومن ثم ُتعيد تصوير الصور املطبوعة اليت يتم عرضها الحقاً عىل 

طبقات عرب شاشات رقمية. وخالل مراحل مختلفة من معاجلتها للصور، تقوم برّش 
ف عىل شاشات هذه األجهزة. والقطرات اليت ترتاءى وكأنها بحر من العدسات  منظِّ

نة ونابضة  تؤدي إىل تضخيم وتشويه تفاصيل الصور بحيث تخلق عنارص تجريدية ملوَّ
باحلياة معلَّقة يف ذلك الفضاء الكامن بني احلقيقي واالفرتايض وتتالىق فيه الصور 

والنهج واخلامات وعلم البرصيات.

فالريي غرين

IMG6411, 2016
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ف الصور لتقديم الكثي من املعلومات ذات الصلة  “يف إطار نظام اجتمايع يوظِّ
د من خالل الصور الفوتوغرافية.  بالثقافة، فإن األشياء اليت نتوق إليها غالباً ما تتجسِّ
وال يقترص األمر عىل ذلك، فنظرًا ألصل هذه األشياء املتمثِّل بإعادة اإلنتاج امليكانييك، 

فإنها أيضاً تنتهج مسار الصور. والصور واألشياء تؤدي وظيفة منظومات تنقل 
ية. ونظرًا لذلك، تعتمد مثل هذه املنظومات بشكل  أيديولوجيات ذات دوافع تجار

كيل عىل السياق والبنية العامة وتصبح عرضة لتعّطل تام نتيجة أبسط تدخل”.       

م كيت ستيتشو أعمااًل تجهزيية تكرس األشكال التقليدية للتصوير الفوتوغرايف  ُتقدِّ
وتسّلط الضوء عىل الكيفية اليت يمكن من خالهلا للحلول الرقمية أن تخلق وسائط 

ولغة جديدة اللتقاط الصور. تتالعب الفنانة بالصور مستخِدمة برنامج فوتوشوب 
لتخلق أشكااًل تجريدية من صور التقطتها بنفسها أو بعدسة آخرين. َتِصُف الفنانة 
ر  الصورة بنمط JPEG عىل أنها “ليست أداة دقيقة، بل تمثِّل رسدًا ذاتياً”، وُتسخِّ

هذه اإلمكانيات والقدرة عىل التعطيل يف إنتاجها الفين. كل األعمال املعروضة هنا 
يه جزء من سلسلة “تركيب” اليت تستحرض عملييت تركيب وعرض أعمال فنية من 

صور رقمية غي ملموسة. والعمل املُعلَّق مكّون من قصاصات لعدة صور سالبة 
وموجبة مثل يدين وُقبعات وخطوط متمايلة. وبالنسبة لعملها التجهزيي املنسوج 

واملوجود عىل األرض، فيأخذ شكله من الصور الظاهرة عىل سطحه اخلاريج. أما 
ية اخلمسة فُتشكّل إيماءات رقمية للفنانة، ويه غنية عىل مستوى  األعمال اجلدار

الشكل واملحتوى، وتشمل قصاصات وكوالج متكرر ويتجىل فيها التقلُّب وعدم 
الرتابط يف العرص الرقمي بني “الصورة” و”اليشء”.

كيت ستيتشو

Construction 611, 2016



تصوير فوتوغرايف تجرييب

“لطاملا اعتمد التصوير الفوتوغرايف عىل تقليد فاشل لرؤية اإلنسان. فالنظرة املتبناة 
واإلطار املستطيل للصورة، يمكن استعماله – مثله مثل كل أشكال التمثيل األخرى 
– كأداة سياسية تليّب رغبات البعض بينما تتحكم بالبعض اآلخر وتسرب أغوار اجلميع. 

ر  أحاول الذهاب إىل ما هو أبعد من اعتماد الكاميا عىل خط واحد يبدأ من املصوِّ
ليعرب أداة التصوير وصواًل إىل اليشء الذي يتم تصويره، بحيث أقوم بعملية تسجيل 

من كل االتجاهات. الرؤية والتمثيل مرنان بشكل مدهش، ويف حال ل نتوصل إىل 
د للرؤية، بوسعنا خلق شكل جديد مالئم لنمط احلياة السائد حالياً”.      شكل محدَّ

أعمال براندون التو األحدث تقوم عىل توسيع وإعادة النظر بمفهوم الرؤية 
الفوتوغرافية. تبىّن الفنان التقنيات الرقمية والتصوير ثاليث األبعاد يف مرحلة مبكرة 

ووّظفها كأدوات إبداعية. ويقوم عمله عىل طمس احلدود الفاصلة بني النظرة 
البرشية والرؤية اخلوارزمية، وكيفية قراءة الصور. ومن خالل عدساته التكنولوجية، 

تأيت مجّسماته وأعماله الفوتوغرافية لُتعيد صياغة مبادئ الفن احلديث واملعارص 
م الفنان يف أعماله الثالثة هنا عرضاً شفافاً متعدد االتجاهات  املتعلقة بالشكل. ُيقدِّ

ألغلفة منتجات جاهزة بألوانها الشبيهة بالفن الشعيب ومقاربتها املبارَشة اليت ُتشكِّل 
يف الوقت نفسه تضخيماً وانتقادًا للثقافة االستهالكية. ويتجىل ذلك بشكل صارخ 

يف عمله “فوتوشوب وفوتوشوب” الذي ُيركّز عىل اثنتني من النسخ األوىل لتغليف 
برنامج فوتوشوب، واخللل الثقايف واملادي الكامن يف تغليف يحمل هوية العالمة 

ية لنظام برميج أصبح اآلن غي موجود عىل اإلطالق كمنَتج ملموس، بينما  التجار
ير الصور الرقمية. تحّول إىل األداة القياسية لتحر

براندون التو

It‘s-It and It‘s-It, 2019
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“الطبقات غي املرئية للمعاجَلة اليت خضعت هلا الصور وأسطحها امللساء والتحديثات 
الربمجية، كلها عوامل تتضافر خللق حالة من ’الزوال‘ يف نظرتنا الرأسمالية للعاَل. 

عندما تتفاعل يد اإلنسان مع فلم تناظري، تحصل أخطاء ُحكماً. ولربما الصور 
ليست ممتعة عندما تكون متبلورة ومثالية ومكتملة. هناك قيمة جوهرية يف 

مواطن خلل الربمجيات والثغرات ضمن عاَل صور هائل غي قابل لالخرتاق نعمل 
فيه”.   

ين للصور واملؤثرات – تناظري ورقمي –  يا فو “تيليفوا” مصدر يوّظف فيديو فيكتور
بحيث ُيقّرب اهلوة الفاصلة بني أساليب تظهي الصور القديمة واملعارِصة. تتضاعف 

الصور وتستحيل إىل طبقات متعددة لتشّوش فهمنا للمكان ومنظورنا للرؤية، 
ونتنّقل بني عوال احلقيقة والتمثيل. ُتظِهر الفنانة من خالل عملها اإلمكانيات 

يخية واملقاربات  نة تجمع بني الرسديات التار يبية الكامنة يف تبيّن حال مهجَّ التجر
ع  احلديثة والرقمية للتصوير الفوتوغرايف والسينمايئ، فتخلق فضاًء إبداعياً متوسِّ

اآلفاق. ويف الوقت نفسه، ُيعَترب عمل “تيليفوا” ذو طابع شخيص ومألوف عىل نحو 
غريب، وكأننا غارقون يف ألوان ومواد وتقطيع الضوء لطبقات منفصلة بينما نتنّقل 
يبية للعمل عىل امتداد فصول الفيديو. مع امللفات احلاسوبية ونتشارك الرحلة التجر

يا فو فيكتور

Télévoix 1, 2017
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“رغم بساطة الصور الفوتوغرافية، إال أنه يكتنفها عاَل غي متجانس، فهي ثنائية 
وثالثية األبعاد، وتنطوي عىل حزّي سطيح وفضاء داخيل.. والصورة الفوتوغرافية 

تنطوي عىل مستوى تجريد أقل بكثي من الصورة العادية. ونتيجة لذلك، نجد نحن 
املشاهدين أنفسنا منهمكني يف محاولة لفهم هذا التجريد والتصاُل مع العاَل 

ير، بل  ر الفوتوغرايف ال يقوم بتوثيق احلقائق، أو إعداد للتقار الظاهر يف الصورة. واملصوِّ
ينخرط يف ممارسة بدأت منذ عدة قرون تسىع لالقرتاب من العاَل”.

يتبىن لوكاس باللوك مقاربة فنية فريدة يف عاَل التجريب الفوتوغرايف يف هذا العرص 
الرقمي. يتكّون عمله التجهزيي “صناعة الذكريات” من ستة صور فوتوغرافية 

طبعها عىل قماش باستخدام أسلوبه الفريد يف إعداد الصور، حيث يتعّمد أن تظهر 
بوضوح آثار جهوده يف االستوديو وما استخدمه من معدات وتجهزيات وأدوات 
رقمية. يتم إحياء كل صورة فوتوغرافية من خالل تطبيق رقمي قاِبل للتحميل 

ع نطاق  عىل اهلواتف املحمولة واألجهزة اللوحية. وتأيت تقنيات الواقع املعزز لتوسِّ
التفاعل مع كل صورة عرب استخدام الصوت والرسوم احلاسوبية ثالثية األبعاد 

وتحريك الصور. ونتيجة املسح الضويئ لسطح كل صورة وحركة املُشاِهد وتغيُّ زاوية 
ق. ُيعترَب هذا العمل  ع نطاق تفاعلنا ويتعمَّ ل تجربتنا مع كل صورة، ويتوسَّ الرؤية تتبدَّ

بمثابة تجربة تفاعلية يف عاَل الروابط البرصية واخليال والفهم، وُيمثِّل دعوة لنا 
للتشكيك بما هو حقيقي وخيايل يف العاَل من حولنا.

تطبيق Making Memeries متاح يف متجر تطبيقات Apple Store. كما ندعوكم 
الستخدام األجهزة اللوحية املتاحة يف مكتب االستقبال.

لوكاس باللوك

 Making Memeries, 2016


