
"تویوتا 89": كوريغرافيا الظلمة لپترا سرحال
املدن - ثقافة

"تویوتا 89" عرض كوريغرافي في الظلمة لپترا سرحال، يرتكز على تجزئة لحظات سياسية وجسدية وزمنية في
بيروت.

تسعى الفنانة پترا سرحال في هذا العرض الى البحث عن لغات جديدة في الكوريغرافيا، بحيث يكون لصوت

املؤدية وجسد الجمهور والسينوغرافيا املحيطة، دور في خلق اللحظة الحية والفريدة لكل عرض. فالعرض يحدث

في الظلمة، لكي يسمح للجمهور باستعمال خياله وحواسه كاملة. فالعرض االدائي هو تجربة شخصية لكل شخص

للتركيز على دور الفرد في الخلق والى طرح فكرة موت املؤلف عند تقديم العمل في إشارة لفكرة روالند بارتر. 

پترا سرحال ھي فنانة تعمل في إطار العروض الحیة والكوریغرافیا والفيديو. تھتم سرحال بمفهوم الذّات والغیاب

والجسد في العرض الفنّي والجسد كأرشيف، وفي التّجزيء وتفاعل الجمهور مع وضمن العمل الفنّي. تسعى

الفنانة إلى خلق أعمال تجريبيّة وحسیّة مع الجمهور، وتعمل على تصميم أجسادهم في مكان العرض، سواءً كان

مسرح أو غالیري أو مكان عام أو نص، وتحثُّ الجمھور على أداء دوره الفعّال في العمل الفنّي.

تخرّجت پترا سرحال في "معھد الفنون الجمیلة – قسم املسرح" في العام 2005. وفي العام 2015، أتمّت

رسالة املاجیستیر من "جامعة ترینیتي البان" في لندن، والتي كان يتمحور موضوعها حول التّجزئة في النّص
اإلبداعي وفي العرض الفنّي. تتضمّن أعمالها املنفردة "أداجيو" (مستمر)، "مطل وپانورامیك" (2017)، "ال

یتضمّنه دماء" (2016)، "الحذاء األحمر" (2016)، باإلضافة الى تعاونها مع مجموعة "الدكتافون" التي

تقدّم عروضاً حيّة مرتكزة على مجموعة من األبحاث املدينيّة.

(*) من 17 الى 26 أيار/مايو2019 في الهنغار - أمم للتوثيق واألبحاث/ حارة حريك -
الغبيري 

كتابة أداء وإخراج: پترا سرحال

تصميم صوت:  فادي طبّال (تيون فورك ستوديو)

تأليف موسيقى:  فادي طبّال | شريف صحناوي

(T Sakhi)  سينوغرافيا: ايڤا سودارغايته الدويهي | تارا ساخي

مساعد سينوغرافيا: دانيال شويري

تصميم إضاءة: زيكو
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