بيان صحفي
مؤسسة رؤيا تعلن عن تمثيل سيروان باران للعراق في بينالي البندقية )فينيسيا( الثامن
والخمسني
Ruya Foundation announces Serwan Baran will represent Iraq
at the 58th Venice Biennale
يسر مؤسسة رؤيا أن تعلن عن تمثيل سيروان باران للعراق في بينالي البندقية )فينيسيا( الثامن
والخمسني ،بـ "معرض الفنان االفردي" من  11مايس إلى  24تشرين الثاني  .2019وسيكون هذا هو
الجناح الوطني الرابع للعراق الذي تكفلت بتنظيمه مؤسسة رؤيا ،ويأتي هذا املعرض بعد تحقق نجاح
ملموس ملعرض " العتيق" الذي نظمته مؤسسة رؤيا لنسخة البينالي السابع والخمسني ،عام .2017
وهذه هي املرة األولى التي سيمثل العراق فنان واحد في البينالي.
ولِد الفنان الكردي -العراقي سيروان باران في بغداد عام  ،1968وهو ُيعتبر واحدا من الرسامني
العراقيني املنتمني إلى "الجيل الجديد" .وقد عاش ألكثر من  40سنة من الحروب في بلده ،وتم تجنيده
ألداء الخدمة العسكرية اإلجبارية خالل النزاعات التي وقعت خالل عقدي الثمانينيات والتسعينيات من
القرن املاضي .وخالل الفترة التي خدم فيها كجندي وفنان ،كان على باران أن يسجل االنتصارات التي
حققها الجيش العراقي كجزء من بروباغاندا النظام السابق .وأصبح عمله الفني أكثر تعبيرية حني بدأ
يتناول تجربته العسكرية من خالل تفكيك صور الجنراالت بشكل متنافر ،وتجريدات مجازية .يصف باران
هذه الفترة الفنية بأنها محاولة إلسكات "الكابوس الذي في داخلي".
ستثير األعمال الفنية ذات الحجم الكبير عن "أرض اآلباء" ،في نفس الزائر عند دخوله املعرض ،شعورا
بأنه في ساحة حرب ،وهذا يتماشى مع أسلوب باران الداكن واملشهدي .سيضم املعرض لوحة ضخمة
مرسومة باألكريليك" ،الغداء االخير" ،وهي تنقل من نقطة عالية جنودا مقتولني في ساحة معركة .كذلك
ستكون هناك عناصر من الكوالج مد َمجة بعضها ببعض ،بما فيها قطع من بدالت عسكرية أعطتها بعض
عائالت املتوفني للفنان .وهذه البدالت تم جمعها من الحرب العراقية -اإليرانية ،وحرب الخليج الثانية
والحرب ضد داعش.
كذلك ،فإن املعرض سيضم تمثاال "اخرجنرال" ،وهو عبارة عن نسخة مطابقة لجنرال في الجيش داخل
زورق غارق مصنوعا ً من مادة االلياف الزجاجية .وقد نحت الفنان باران جسم الجنرال بحيث يبدو وكأن
نصفه متحلل ،بينما النصف اآلخر يبدو سليما ً يرتدي بدلة عسكرية وعلى صدره ميداليات .وهذا التمثال
الذي يشبه مومياء قديمة في تابوت حجري تندمج فيه قطع من الكوالج ،باستعمال قماش مأخوذ من
بدالت عسكرية.
وقد وقع العراق واملنطقة تحت سلطة الخوف واالستبداد بفضل األيديولوجيات القومية والدينية التي غالبا
ما تكون مدفوعة بالحاجة إلى شن الحروب ،بدافع التنافس على "أرض اآلباء" والدفاع عنه .فمصطلح

"الوطن" ُيستخدم من قبل الطغاة في خطاباتهم الديماغوجية وفي األدب الفاشي .املعرض هو بشكل ما
تعليق على البعدين الذكوري واألبوي للثقافة السياسية في العراق واملنطقة.
يسعى باران ،بشكل خاص ،إلى استقصاء الطرق التي استُخدمت فيها عبارة "أرض اآلباء" لتبرير
فظائع الحرب ،وجهود الجنود ،وتكتيكات القائد .وغالبا ً ما يرسم الجندي كبطل جريء ومطيع ،وهو في
حقيقة األمر ،غالبا ما يكون ضحية لسلطة قاسية .فمن خالل اختبار إساءة استعمال مفهوم الوطن،
يستكشف املعرض أيضا ً طبيعة اإلنسان ،واستسالمه لطبيعته العنيفة ،ولغرائزه االستبدادية التي تجد
لها منفذا ً للتفريغ من خالل الحرب.
قالت تمارا الجلبي رئيس مؤسسة رؤيا وأحد مؤسسيها ،وقيِّميها الفنيني" :إنه لتطور مهم لهذا الجناح أن
يمثل فنان واحد العراق للمرة األولى .يمكن اعتبار أعمال سيروان باران الفنية شهادة شخصية له عن
تجاربه ،جنبا إلى جنب مع تعليق كوني حول الشرط اإلنساني .أنا مسرورة أيضا ً إلشراك أسلوبه
التعبيري املتفرد كفنان ،في وسط مهم للغاية ضمن تاريخ الفن العراقي الحديث".
قال القيّم الفني املساهم باولو كولومبو " :أعمال سيروان باران الكبيرة ذات الحجم الكبير إدانة قوية
لفظائع الحروب .فهي تهدف إلى إبهار املشاهد ،مثلما هو الحال حني ينبهر املشاهد الجالس قريبا ً أمام
شاشة سينما كبيرة .فشهادته ليست مقننة ،وحجوم أعماله تتوافق تماما ً مع حجم ندائه".

مالحظات للمحررين
حول "أرض اآلباء" وجناح العراق
القيمون :تمارا الجلبي وباولو كولومبو
املف َّوض :مؤسسة رؤيا
العنوانCa’ De Luca, Corte del Duca Sforza, San Marco 3052, Venice :
Nearest Vaporetto: Accademia or San Samuele
ساعات العرض :كل يوم ماعدا االثنني من العاشره صباحا ً الى السادسة مسائا ً.
يستمر املعرض مفتوحا من  11مايس إلى  24تشرين الثاني 2019
العرض التمهيدي الخاص للصحفيني
لالستفسارات املتعلقة بالصحافة يرجى االتصال بـ :Rees & Co
Sarah St. Amand | sarah@reesandco.com | +44 (0)20 3137 8776
نبذة عن مؤسسة رؤيا
ت ™™عمل "م ™™ؤس ™™سة رؤي ™™ا" م ™™ن أج ™™ل دع ™™م ال ™™ثقاف ™™ة ف ™™ي ال ™™عراق وإغ ™™نائ ™™ها ،وب ™™ناء ج ™™سور ث ™™قاف ™™ية م ™™ع ب ™™قية ال ™™عال ™™م.
وه™™دف "رؤي™™ا "ه™™و ال™™تروي™™ج ل™™لثقاف™™ة ف™™ي ال™™عراق ف™™ي وق™™ت أص™™بحت األول™™وي™™ات ت™™ترك™™ز ع™™لى أم™™ور أخ™™رى ،ول™™بناء
م™نصة ت™م ّكن ال™عراق™يني م™ن االس™تفادة م™ن ال™فنون ،وامل™شارك™ة ف™ي امل™ناس™بات ال™عامل™ية .وت™قوم "رؤي™ا" ب™إط™الق
ودع™م امل™شاري™ع ال™فنية ف™ي م™جاالت ال™فنون ال™بصري™ة ،وال™بصري™ة -ال™سمعية واالس™تعراض™ية .إض™اف™ة إل™ى ذل™ك،

ف™™هي ت™™دع™™م امل™™شاري™™ع املح™™لية ،إذ أن ه™™دف "رؤي™™ا" ه™™و ت™™كوي™™ن ش™™بكة م™™ن امل™™ناس™™بات امل™™تعددة ال™™ثقاف™™ات ال™™تي
تساهم في تطور املجتمع املدني في العراق.
وم™™ؤس™™سة رؤي™™ا ت™™عتبر ال™™جناح ال™™عراق™™ي ف™™ي ب™™ينال™™ي ال™™بندق™™ية )ف™™ينيسيا( مش™™روع™™ها األب™™رز ،ال™™ذي تعه™™دت™™ه م™™نذ
ع™™ام  .2013وف™™ي ال™™عراق ،ت™™دي™™ر رؤي™™ا م™™وق™™عا ل™™لفن امل™™عاص™™ر ي™™سمى بـ "دك™™ان™™ة رؤي™™ا" ،ف™™ي ب™™غداد ،وق™™د ن™™ظمت
امل™ؤس™سة م™عارض ف™ي ال™عدي™د م™ن م™دن ال™عراق )ب™ما ف™يها أرب™يل( ،إض™اف™ة إل™ى إق™ام™ة ورش™ات ع™مل وح™وارات
م ™™ع ف ™™نان ™™ني وق™ ™يّمي ف ™™نون ع ™™امل ™™يني ب ™™من ف ™™يهم أي وي ™™وي  Ai Weiweiوف ™™ران ™™سيس أل ™™يس Francis Alÿs
وأن™™يتا س™™يال™™ك  . Aneta Szyłakك™™ذل™™ك ف™™إن "م™™ؤس™™سة رؤي™™ا" ت™™دي™™ر م™™شاري™™ع إغ™™اث™™ة ف™™ي م™™خيمات ال™™نازح™™ني
بشمال العراق.
وت™™ترج™™م مج™™لة "دف™™ات™™ر رؤي™™ا" ال™™تي ه™™ي م™™ن امل™™بادرات ال™™تعليمية ل™™لمؤس™™سة ف™™ي م™™جال النش™™ر ،ن™™صوص™™ا ع™™ن
ال™™فن إل™™ى ال™™عرب™™ية ل™™لمرة ة األول™™ى وت™™وزع™™ها م™™جان™ا ً ف™™ي الش™™رق األوس™™ط .ك™™ذل™™ك ،مل™™ؤس™™سة رؤي™™ا ق™™اع™™دة ب™™يان™™ات
واس™™عة وف™™ري™™دة ل™™لفنان™™ني ال™™ذي™™ن ي™™عملون داخ™™ل ال™™عراق ،وت™™شمل ك™™ل األن™™واع م™™ن ال™™فنون ال™™بصري™™ة إل™™ى املس™™رح
واملوسيقى.
www.ruyafoundation.org

نبذة عن الفنان
ولِد سيروان باران في بغداد عام  .1968ويحمل شهادة في الفنون الجميلة من جامعة بابل ،ويعتبر
واحدا ً من رسامي الجيل "الجديد" العراقيني .وباران تعلم على يد الفنان السوري -األملاني مروان .وفي
عام  ،2005ترك باران بغداد واستقر مؤخرا ً في بيروت .وقد عاش باران أكثر من أربعني سنة من
النزاعات وأمضى ما يقرب من عشرين سنة وهو ينتج هذا النوع من األعمال الفنية .وقد كان للفنان باران
معارض فردية في "جاليري نبض" الفني بعمان ) ، (2013وجاليري ماتيس الفني في مراكش
) ،(2013ومن بني املدن األخرى التي استضافت جاليرياتها أعماله دمشق ،وطوكيو ،ومدن عراقية
مختلفة .وشارك باران في بينالي القاهرة عام  ،1999وبينالي الخرافي بالكويت عام  ،2011وبينالي
مراكش الرابع عام .2012
وهذا أول معرض فردي له في الغرب.
يس™™تمر ب™™ينال™™ي ال™™بندق™™ية )ف™™ينيسيا( ال™™ثام™™ن والخ™™مسني ف™™ي ع™™روض™™ه م™™ن  11م™™اي™™س إل™™ى  24تش™™ري™™ن ال™™ثان™™ي
2019

