تصوير فوتوغرايف تجر ييب:
مقابلة مع فيكتور يا فو

ّ
تتسن يل الفرصة ألحادثك عن التجربة
شارلوت كوتون :هلو من الرائع يا فكتور يا أن
وفيلمك الرائع “تيليفوا  .)Télévoix 1( ”1يف بعض األحيان ،فيما كنت أشاهده،
ّ
وكأنين جالسة يف االستوديو لديك وأعمل معك عىل مكتبك حيث تقومني
أشعر
ً
يدويا بإعدادات تجر يبية باألضواء والسوائل قبل أن تأخذينا إىل “اخلارج” يف الطبيعة،
فنجمع تسجيالت من امليدان لنأيت بها إىل االستوديو“ .تيليفوا  ”1تجربة غامرة .هل
ّ
أهمية الفيلم بالنسبة إليك وما تأملني أن تكون التجربة
يمكنك أن تخرب يين عن
للمشاهدين؟
فكتور يا فو“ :تيليفوا  ”1عمل يعتمد الصورة املتحركة ،والعنوان إشارة شاعر ية
للعبة اهلاتف أو “اهلمسات الصينية” اليت تجلس فيها مجموعة بشكل حلقة
ويهمس الشخص عبارة يف أذن الشخص الذي يقع إىل يمينه وبدوره يحاول هذا
أتصور ّ
ّ
أن
الشخص تكرار العبارة ذاتها للشخص الذي يقع إىل يمينه وهكذا دواليك.
الصور ّ
تؤدي دور “األصوات” ،أمر حميم وبعيد يف الوقت عينه ،مع خسارة بعض
ً
ّ
املعلومات مع كل تكرار تال .ويشري أيضا إىل أمر مؤتمت بالكامل أم غري برشي،
ٍ
ّ
ويتطر ق هذا إىل مسألة فقدان نقطة االنطالق بطر يقة مختلفة.
شارلوت كوتون :يقوم عامل الربمجيات والبيكسل بأتمتة الكثري من اخلطوات اليت
ّ
تشكل ،يف مجال األفالم والتصوير الفوتوغرايف التناظري والكيميايئ ،مسائل قرار
تفرقني بشكل مبارش بني األفكار التناظر ية والرقميةّ ،
ونتائج .ومع أنك فنانة ال ّ
أود
أن أعرف إن كنت تعترب ين ّ
أن العمليات الرقمية تفرض املز يد من القيود أو تمنح
ِ
ّ
حر يات أكرب ،ويف أيّ مرحلة من مسارك اإلبدايع تشعر ين بأنك اعتمدت بالكامل
عىل الربمجيات كمجال إبدايع وتجر ييب لك ،أو أنك ال تعترب ين ذلك.
فكتور يا فوّ :
تم إعداد صور “تيليفوا  ”1عرب تصوير لقطات بعدسة قياس  16ملم
لصور شاشة التوقف املرتبطة بالسماء واألطياف ولصور عن السماء الفعلية يف
ً
أوقات مختلفة من اليوم .ويف خالل التصويرّ ،
تم تعر يض الفيلم السليب أحيانا
ّ
ّ
للضوء للحصول عىل شهب بالصدفة يف الفيلم ووميض يف اللقطات .ثم تمت
ً
معاجلة اللقطات السلبية باليد ،مع ترك األوساخ والشعر وغريه ليك تتداخل عمدا يف
َ
املستحلب للحصول عىل تأثريات تركيبية وطالئية
عملية معاجلة الفيلم ،وقد خدشت
واضحة .ويف االستوديو ،التقطت مقاطع فيديو لعدد من اإلعدادات للحياة اجلامدة
ثم دمجت فيها حركات اليد ومواد الشاشة اخلرضاء من أجل تركيب هذه العنارص
ً
معا .ويف غرفة التعديل ،جمعت لقطات الفيديو عن احلياة اجلامدة مع اللقطات
ً
األصلية بعدسة  16ملم ،فضال عن املقتطفات اليت حصلت عليها من اإلنرتنت
ووضعتها كلها يف املستوى السينمايئ ذاته .من الواضح أنين ال استعمل أدوات
ُ
ً
ما بعد اإلنتاج فحسب بل أبرز أيضا دورها القوي يف إضافة “السحر” إىل الصورة.
ّ
ّ
واملكونات املختلفة اليت يتطلبها تحضري الفيلم بحد
ويتمحور الفيديو حول اإليماءات
ً
ذاته ،كاشفا عن طبقاته وأصواته.
شارلوت كوتون :يحايك عنوان املعرض “التصوير التجر ييب”( (�Experimental Pho
ً
 )tographyعمدا احلر ية اإلبداعية اليت تضيفينها أنت والفنانون اآلخرون املشاركون
ً
إىل بيئة الصورة الرقمية املعارصة وأيضا “جوهر” التصوير الفوتوغرايف واألفالم .كيف
ً
تصفني عالقتك بتار يخ الوسائط؟ وهل تستوحني منها عمدا؟ وماذا تستخدمني
فيها؟
ّ
املتحركة ،هديف الوحيد هو أن
فكتور يا فو :كما هو احلال مع الكثري من أعمايل بالصور
ّ
أجعلك تفكر ين يف عملية املشاهدة ويف بعض األحيان ،تشاهدين نفسك تشاهدين
ً ِ
ً
نوعا ما .وهذه طبعا ليست بفكرة جديدة ،بل يه احلداثة يف حالتها اخلام واألدنوية
ً
ّ
السباقة يف أبهى حللها .بيد ّأنين لست
اليت تر ينها انطالقا من جسمك والسينما
ّ
ّ
أضخم من هذا األمر قدر
مستعدة للتخل عن جاذبية الفيلم اجلميل ،بل يف الواقع
املستطاع .أر يد أن يغمرك املشهد بالكامل لكن مع احلفاظ عىل صفاء تفكريك .وهنا
ّ
تكمن الدينامية اليت أصبو إليها :يف الوهم وخارجه واحلصول عىل كل اإليجابيات
والغوص يف الرسدية والبقاء عىل إدراك بجسمنا وحركتنا يف غرف املعرض.
وتتضمن القرارات اإلبداعية اليت أقوم بها لألعمال عادة ابتكار الفضاء والزمان
الرسديني وتدمريهما ،وهذا أمر يتم التالعب به منذ فجر السينما ويجري بالتأكيد
ّ
والسباقة وبات اآلن اسرتاتيجية اعتيادية يف اإلعالم الشائع.
ضمن السينما التجر يبية
ً
وأعتمد هذه الدينامية تبعا لوترية معينة ،ويه وترية ربما متناغمة مع الطر يقة اليت
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ً
ّ
أتصفح فيها اإلنرتنت ويه استجابة إيقاعية لفرتة انتبايه (القصرية) .وتربز أيضا يف
َ
الطبقتني البرص ية والصوتية ليك ّ
يتم إدخالنا بهدوء يف إحدى الطبقتني مع البقاء
مدركني بوجود الطبقة الثانية .وتندمج هاتان الطبقتان يف مجال سينمايئ متناغم
ُ
لكنها تتداىع يف اللحظات اليت ُتظهر طبقات الصور املسطحة نفسها أو عندما يعرتض
ً
ً
ٌ
ّ
غرض آخر .ومن األمثلة عىل ذلك ،الشاشة اليت تعرض لونا شبيها
املتصور
املجال
ّ
بلون السماء مع سماع أصوات من االستوديو فتتولد هذه التجربة لديك .وييل ذلك
ً
يد كبرية مع صوت عال عىل زجاج الشاشة .وغالبا
االنغماس يف السائل وسقوط ٍ
ٍ
ّ
ما تختلط هذه الدينامية بالرتكيب املادي لفيلم “تيليفوا  ”1وتتسبب بها .فبعض
ً
ّ
تتمي بها مساحة املعرض واليت
الرتكيبات تعكس عمدا اهلندسة املعمار ية اليت
يمكن أن ُتعترب طبقة أخرى من طبقات الفيديو ،أو يمكن تركيبها عىل شاشة تشبه
ً
ّ
ّ
“مشغل الكمبيوتر” .هلذه
التلفز يون لتولد إحساسا باملعرفة الكاملة عىل مستوى
ً
ّ
الغاية ،أثر ظهور الشاشة اليت تعمل باللمس كثريا يف عميل يف االستوديو ألنه أضاف
ً
ً
عنرصا جديدا للمجاالت السينمائية ،أال وهو املستوى االستجايب واللميس .أتالعب
ّ
بتصوراتنا وافرتاضاتنا بوجود الشاشة اليت تعمل باللمس عىل نطاق سينمايئ .فهل
يمكننا أن نتوقع أنها موجودة فيما نحن غارقون يف رسدية؟ هل يمكنها أن تكون
رسدية يف الوقت الذي نجعلها قابلة للتالعب؟ هذه أنطولوجيا جديدة من عملية
ّ
ّ
وبأن
املشاهدة ،ويه التوقع بأننا نلمس الشاشة وبأننا نستطيع التالعب بالصورة
ً
ً
ّ
شخصا ما جالس دائما يف موقع “جهاز التحكم” أو لوحة املفاتيح أو الواجهة البينية
اللمسية.
شارلوت كوتون كيف تصفني تأثري بيئة الصور يف اخليارات اليت تعتمدينها لعملك أو
ّ
تتوقعني أن يروه؟ أعتقد ّأنين أسألك ّ
عما تر يديننا أن ّ
نتنبه إليه.
يف املشاهدين الذين
فكتور يا فو :يف بعض النوايحّ ،
تمرنا عىل املشاهدة بهذه الطر يقة يف السنوات
املاضية .وأجد صعوبة هذه األيام مشاهدة فيلم بطوله من دون التفاعل مع شاشة
ً
ً
ّ ً
أخرى أو نمط مشاهدة آخر .وقد ّ
مشغال خارجيا يتالعب
تغي أيضا االفرتاض بأن
بالصور اليت نشاهدها أو ّ
أن الصور اليت نراها تم تعديلها أو يمكن تعديلها بطر يقة
ما .وهذا تغيري كبري منذ الفرتة اليت تسبق “نتفليكس” .وعند التفكري يف املوضوع
ّ ً
بهذه الطر يقة ،ربما يمكن أن يكون ذلك ممكنا ،أي املشاهدة مع بقاء كامل
ّ
ومتنبهة ومع املز يد من اخليارات الناشطة ومع القدرة عىل الغوص
القدرات واعية
ّ
ّ
ً
ّ
وصوال إىل انخراط أعمق .فهذه تحوالت أفكر فيها عندما أبتكر أعمايل ،ويه تشكل
ً
خلفية للتجارب اليت أصنعها.
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من  ٢٤مارس حىت  ٣٠مايو ٢٠٢١
معارض متاحف قطر  -كتارا
TASWEER.QA

ُي ِّ
قدم معرض “تصوير فوتوغرايف تجر ييب” إبداعات ستة فنانني أمر يكيني معارص ين
َ
ّ
يمتد ملئيت عام من التجر يب يف عال التصوير الفوتوغرايف،
ُيعيدون بلورة تار يخ
وذلك عرب طرح أفكار ومقاربات جديدة .تنطوي أساليبهم عىل الدمج بني األنظمة
اإللكرتونية التناظر ية القديمة والربمجيات الرقمية احلديثة والتكنولوجيات اجلديدة يف
مجال الطباعة وعرض الصور.
املعاص ،استحالت الكينونة املادية للصور الفوتوغرافية إىل
ففي السياق اإلبدايع
ِ
ّ
متغية عىل الدوام ،بحيث تجاوز نطاقها األبعاد املحدودة للممارسة الفنية
تجربة
ُ
عوال اإلنرتنت و’سحابة‘ الصور الشبكية .يمنح املعرض
بحر يف
بحد ًذاتها ،وأصبحت ت ِ
ِ
منربا لطيف ّ
منوع من األصوات الفاعلة واملتمايزة لفنانني يسعون لتحويل وترجمة
ٍ
ِّ
الصور إىل أعمال ملموسة ُمستغلني اإلمكانيات التجر يبية الكامنة يف
البيئة املحيطة بها.
ففي هذه احلقبة اليت تنطوي عىل مستوى غري مسبوق من الشفافية والتعايش
ِّ
املصورون املشاركون يف هذا املعرض بدور رائد
بني املشاهدين والفنانني ،يضطلع
يف مقاربة حيوية لفن التصوير الفوتوغرايف تتبىن املفهوم العاملي اللتقاط ونرش
ً
ّ
نتعرف من خالل
الصورة الرقمية الذي أصبح جزءا ال يتجزأ من احلياة اليومية .كما
أعماهلم عىل التبعات الفعلية لالنخراط يف هذه البيئة اإلعالمية اجلديدة ،حيث خضع
ِّ
أصل ونهج وقراءة الصور الفوتوغرافية لتغيريات ثقافية ُيمثل هذا املعرض دعوة
الستكشاف عواملها التجر يبية.

