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معرض "ذاكرة مدینة من ورق".. ھشاشة العالقة بین بیروت
وذاكرتھا

یونیو-13-2022

قصاصة من إحدى المواد األرشیفیة التي یستند إلیھا المعرض (فیسبوك)

افتتح "مركز أمم للتوثیق واألبحاث" في فضاء "الھنغار" بمنطقة حارة حریك في العاصمة اللبنانیة
مساء الجمعة الفائت، العاشر من حزیران/ یونیو الجاري، معرض تجھیز "ذاكرة مدینة من ورق"

للفنان اللبناني ألفرد طرزي، الذي یتواصل حتى العشرین من تموز/ یولیو المقبل.

یقوم تجھیز ألفرد طرزي على أرشیف المجالت والصحف التي كانت تصدر في لبنان خالل

الفترة الممتدة من ثالثینیات إلى ثمانینیات القرن الفائت

یعید طرزي في ھذا التجھیز الذي أنجزه بالتعاون مع "أمم للتوثیق واألبحاث"، ویُعرض بمناسبة
"الیوم العالمي لألرشیف" الذي یصادف 9 حزیران/ یونیو من كل عام، تشكیل مدینة متخیلة وقریبة

من بیروت في ھشاشتھا، التي ال تنفصل عن ھشاشة العاصمة اللبنانیة.

:اقرأ/ي أیًضا

واستند الفنان اللبناني في إنجاز ھذا التجھیز، الذي یعتبره أشبھ بتكملة لنقاشھ مع الكاتب والباحث
اللبناني الراحل لقمان سلیم حول التاریخ، بحسب بیان "أمم للتوثیق واألبحاث"، إلى أرشیف المجالت

والصحف التي كانت تصدر في لبنان خالل الفترة الممتدة بین ثالثینیات وثمانینیات القرن الفائت،

ویقدر عددھا بأكثر من 100 مجلة وصحیفة.
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ویضم األرشیف الذي یقوم علیھ التجھیز، ویعود إلى مصادر مختلفة منھا "مركز أمم للتوثیق
واألبحاث" ومجموعة ألفرد طرزي الخاصة وغیرھما، مجموعة ضخمة ونادرة من أرشیف أبرز

المطبوعات اللبنانیة التي صدرت خالل القرن الفائت، ومنھا: "الصیاد"، و"الدبّور"، و"الھدف"،
و"ألف لیلة ولیلة"، و"المجالس المصورة"، و"الجمھور الجدید"، و"الشبكة"، وغیرھا من المطبوعات

التي استغرق جمع وتوثیق أرشیفھا سنوات عدیدة.

أعاد ألفرید طرزي تشكیل المواد األرشیفیة وفقًا لرؤیة خاصة، وضمن بناء ھندسي معین، أتاحا لھ

إعادة تأویلھا بطریقة تجعل منھا أقرب إلى سیرة بصریة، سیاسیة بقدر ما ھي اجتماعیة، لمدینة
بیروت على مدار خمسة عقود.

وتتوزع ھذه المواد على أغلفة المجالت والرسومات الكاریكاتیریة ألبرز رسامي الكاریكاتیر
اللبنانیین، مثل بیار صادق وستافرو جبرا، ومحمود كحیل، وغیرھا من المواد األرشیفیة التي تسلط

الضوء على مراحل تطور فن صناعة الصور والكاریكاتیر في لبنان، خاصةً أن طرزي یعرضھا
وفق آلیة ھندسیة معینة تُبرز: "ما ھو الفت من التفاصیل التي تشكل التاریخ البصري لھذه المنشورات

وتاریخ صناعة الصورة، وصلتھ بتاریخ لبنان عامة"، بحسب بیان المنظمین.

یعید ألفرد طرزي من خالل تجھیزه تشكیل مدینة متخیلة وقریبة من بیروت في ھشاشتھا التي ال

تنفصل عن ھشاشة العاصمة اللبنانیة الیوم

وأشار البیان إلى أن المعرض: "یتجاوز التوثیق للعمل الفني الفرید في مقاربتھ، والذي یتخذ من

الذاكرة منطلقًا للتصور وإعادة تشكیل الرؤیا وقراءة التاریخ من زوایا مختلفة تُبرز أوجھ االلتباس ما
بین الصورة والحقیقة". ولفت إلى أن طرزي، عبر استعادتھ لتلك المرحلة من تاریخ بیروت، یصّور:

"العنف الدائم الذي یالحق المدینة".

وأضاف البیان أن الفنان اللبناني یضيء، عبر جمعھ ووصلھ ألشالء المدینة، على: "تاریخ

المطبوعات في لبنان، بخاصة تاریخ صناعة الصورة وفن الكاریكاتیر. لكن ذلك التاریخ أیًضا یحثنا
على ضرورة التمعن في أحداث الماضي والحاضر، وآلیة تكرار المقاربات واللغة ذاتھا في مواجھة

أزمات البلد، كالفساد والعنف وغیرھا من المسائل، مبرًزا ھشاشة العالقة ما بین المدینة وذاكرتھا
التي تتخذ أیًضا صفة الورقیة".

:اقرأ/ي أیًضا

یونیو-13-2022
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قصاصة من إحدى المواد األرشیفیة التي یستند إلیھا المعرض (فیسبوك)

افتتح "مركز أمم للتوثیق واألبحاث" في فضاء "الھنغار" بمنطقة حارة حریك في العاصمة اللبنانیة
مساء الجمعة الفائت، العاشر من حزیران/ یونیو الجاري، معرض تجھیز "ذاكرة مدینة من ورق"

للفنان اللبناني ألفرد طرزي، الذي یتواصل حتى العشرین من تموز/ یولیو المقبل.

یقوم تجھیز ألفرد طرزي على أرشیف المجالت والصحف التي كانت تصدر في لبنان خالل

الفترة الممتدة من ثالثینیات إلى ثمانینیات القرن الفائت

یعید طرزي في ھذا التجھیز الذي أنجزه بالتعاون مع "أمم للتوثیق واألبحاث"، ویُعرض بمناسبة
"الیوم العالمي لألرشیف" الذي یصادف 9 حزیران/ یونیو من كل عام، تشكیل مدینة متخیلة وقریبة

من بیروت في ھشاشتھا، التي ال تنفصل عن ھشاشة العاصمة اللبنانیة.

:اقرأ/ي أیًضا

واستند الفنان اللبناني في إنجاز ھذا التجھیز، الذي یعتبره أشبھ بتكملة لنقاشھ مع الكاتب والباحث
اللبناني الراحل لقمان سلیم حول التاریخ، بحسب بیان "أمم للتوثیق واألبحاث"، إلى أرشیف المجالت

والصحف التي كانت تصدر في لبنان خالل الفترة الممتدة بین ثالثینیات وثمانینیات القرن الفائت،

ویقدر عددھا بأكثر من 100 مجلة وصحیفة.

ویضم األرشیف الذي یقوم علیھ التجھیز، ویعود إلى مصادر مختلفة منھا "مركز أمم للتوثیق

واألبحاث" ومجموعة ألفرد طرزي الخاصة وغیرھما، مجموعة ضخمة ونادرة من أرشیف أبرز
المطبوعات اللبنانیة التي صدرت خالل القرن الفائت، ومنھا: "الصیاد"، و"الدبّور"، و"الھدف"،

و"ألف لیلة ولیلة"، و"المجالس المصورة"، و"الجمھور الجدید"، و"الشبكة"، وغیرھا من المطبوعات
التي استغرق جمع وتوثیق أرشیفھا سنوات عدیدة.

أعاد ألفرید طرزي تشكیل المواد األرشیفیة وفقًا لرؤیة خاصة، وضمن بناء ھندسي معین، أتاحا لھ
إعادة تأویلھا بطریقة تجعل منھا أقرب إلى سیرة بصریة، سیاسیة بقدر ما ھي اجتماعیة، لمدینة
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قصاصة من إحدى المواد األرشیفیة التي یستند إلیھا المعرض (فیسبوك)

افتتح "مركز أمم للتوثیق واألبحاث" في فضاء "الھنغار" بمنطقة حارة حریك في العاصمة اللبنانیة
مساء الجمعة الفائت، العاشر من حزیران/ یونیو الجاري، معرض تجھیز "ذاكرة مدینة من ورق"

للفنان اللبناني ألفرد طرزي، الذي یتواصل حتى العشرین من تموز/ یولیو المقبل.

یقوم تجھیز ألفرد طرزي على أرشیف المجالت والصحف التي كانت تصدر في لبنان خالل

الفترة الممتدة من ثالثینیات إلى ثمانینیات القرن الفائت

یعید طرزي في ھذا التجھیز الذي أنجزه بالتعاون مع "أمم للتوثیق واألبحاث"، ویُعرض بمناسبة
"الیوم العالمي لألرشیف" الذي یصادف 9 حزیران/ یونیو من كل عام، تشكیل مدینة متخیلة وقریبة

من بیروت في ھشاشتھا، التي ال تنفصل عن ھشاشة العاصمة اللبنانیة.

:اقرأ/ي أیًضا

واستند الفنان اللبناني في إنجاز ھذا التجھیز، الذي یعتبره أشبھ بتكملة لنقاشھ مع الكاتب والباحث
اللبناني الراحل لقمان سلیم حول التاریخ، بحسب بیان "أمم للتوثیق واألبحاث"، إلى أرشیف المجالت

والصحف التي كانت تصدر في لبنان خالل الفترة الممتدة بین ثالثینیات وثمانینیات القرن الفائت،

ویقدر عددھا بأكثر من 100 مجلة وصحیفة.

ویضم األرشیف الذي یقوم علیھ التجھیز، ویعود إلى مصادر مختلفة منھا "مركز أمم للتوثیق

واألبحاث" ومجموعة ألفرد طرزي الخاصة وغیرھما، مجموعة ضخمة ونادرة من أرشیف أبرز
المطبوعات اللبنانیة التي صدرت خالل القرن الفائت، ومنھا: "الصیاد"، و"الدبّور"، و"الھدف"،

و"ألف لیلة ولیلة"، و"المجالس المصورة"، و"الجمھور الجدید"، و"الشبكة"، وغیرھا من المطبوعات
التي استغرق جمع وتوثیق أرشیفھا سنوات عدیدة.

أعاد ألفرید طرزي تشكیل المواد األرشیفیة وفقًا لرؤیة خاصة، وضمن بناء ھندسي معین، أتاحا لھ
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بیروت على مدار خمسة عقود.

وتتوزع ھذه المواد على أغلفة المجالت والرسومات الكاریكاتیریة ألبرز رسامي الكاریكاتیر
اللبنانیین، مثل بیار صادق وستافرو جبرا، ومحمود كحیل، وغیرھا من المواد األرشیفیة التي تسلط

الضوء على مراحل تطور فن صناعة الصور والكاریكاتیر في لبنان، خاصةً أن طرزي یعرضھا
وفق آلیة ھندسیة معینة تُبرز: "ما ھو الفت من التفاصیل التي تشكل التاریخ البصري لھذه المنشورات

وتاریخ صناعة الصورة، وصلتھ بتاریخ لبنان عامة"، بحسب بیان المنظمین.

یعید ألفرد طرزي من خالل تجھیزه تشكیل مدینة متخیلة وقریبة من بیروت في ھشاشتھا التي ال

تنفصل عن ھشاشة العاصمة اللبنانیة الیوم

وأشار البیان إلى أن المعرض: "یتجاوز التوثیق للعمل الفني الفرید في مقاربتھ، والذي یتخذ من

الذاكرة منطلقًا للتصور وإعادة تشكیل الرؤیا وقراءة التاریخ من زوایا مختلفة تُبرز أوجھ االلتباس ما
بین الصورة والحقیقة". ولفت إلى أن طرزي، عبر استعادتھ لتلك المرحلة من تاریخ بیروت، یصّور:

"العنف الدائم الذي یالحق المدینة".

وأضاف البیان أن الفنان اللبناني یضيء، عبر جمعھ ووصلھ ألشالء المدینة، على: "تاریخ

المطبوعات في لبنان، بخاصة تاریخ صناعة الصورة وفن الكاریكاتیر. لكن ذلك التاریخ أیًضا یحثنا
على ضرورة التمعن في أحداث الماضي والحاضر، وآلیة تكرار المقاربات واللغة ذاتھا في مواجھة

أزمات البلد، كالفساد والعنف وغیرھا من المسائل، مبرًزا ھشاشة العالقة ما بین المدینة وذاكرتھا

التي تتخذ أیًضا صفة الورقیة".

:اقرأ/ي أیًضا
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بیروت على مدار خمسة عقود.

وتتوزع ھذه المواد على أغلفة المجالت والرسومات الكاریكاتیریة ألبرز رسامي الكاریكاتیر
اللبنانیین، مثل بیار صادق وستافرو جبرا، ومحمود كحیل، وغیرھا من المواد األرشیفیة التي تسلط

الضوء على مراحل تطور فن صناعة الصور والكاریكاتیر في لبنان، خاصةً أن طرزي یعرضھا
وفق آلیة ھندسیة معینة تُبرز: "ما ھو الفت من التفاصیل التي تشكل التاریخ البصري لھذه المنشورات

وتاریخ صناعة الصورة، وصلتھ بتاریخ لبنان عامة"، بحسب بیان المنظمین.

یعید ألفرد طرزي من خالل تجھیزه تشكیل مدینة متخیلة وقریبة من بیروت في ھشاشتھا التي ال

تنفصل عن ھشاشة العاصمة اللبنانیة الیوم

وأشار البیان إلى أن المعرض: "یتجاوز التوثیق للعمل الفني الفرید في مقاربتھ، والذي یتخذ من

الذاكرة منطلقًا للتصور وإعادة تشكیل الرؤیا وقراءة التاریخ من زوایا مختلفة تُبرز أوجھ االلتباس ما
بین الصورة والحقیقة". ولفت إلى أن طرزي، عبر استعادتھ لتلك المرحلة من تاریخ بیروت، یصّور:

"العنف الدائم الذي یالحق المدینة".

وأضاف البیان أن الفنان اللبناني یضيء، عبر جمعھ ووصلھ ألشالء المدینة، على: "تاریخ

المطبوعات في لبنان، بخاصة تاریخ صناعة الصورة وفن الكاریكاتیر. لكن ذلك التاریخ أیًضا یحثنا
على ضرورة التمعن في أحداث الماضي والحاضر، وآلیة تكرار المقاربات واللغة ذاتھا في مواجھة

أزمات البلد، كالفساد والعنف وغیرھا من المسائل، مبرًزا ھشاشة العالقة ما بین المدینة وذاكرتھا

التي تتخذ أیًضا صفة الورقیة".

:اقرأ/ي أیًضا
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