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.كمآمال كل   عن واتتخل   ال هنا، إلى نوالداخل تمأن  

 

 ٢٠٢١كانون األول 21تشرين األول إلى  20من 

 المعرض –الفيلم  ،اليري أليس مغبغب، بيروت / بروكسلكتقّدم 

 نكليزية(ال عربية و باللغتين الترجمة  مع دقيقة، فرنسي 2021 ،20) Inferno, Lettre à Lara، رسالة إلى الرا" الجحيم"

 فيديو.و رسوم و صور و منحوتات و لوحات 
 

سنة، حّقق دانتي أليغييري إنجاًزا بتوحيِد شبه جزيرٍة إيطالّية، كانت تشكو من تقسيم جذرّي بليغ، وَجمَعها  700، أي قبل 1321في العام 
لغة "الكوميديا اإللهية"، تلك التحفة األدبية والفلسفية، وذاك الصرح اللغوّي الذي سيشّكل خميرة فريدة لنهضة إيطاليا حول لغة واحدة، 

 الحديثة.

، من الجهة األخرى للمتوّسط، ثّمة بلٌد صغير ُعِرَف بأّنه نشر األبجدية الفينيقية منذ آالف السنين، يغرق اليوم في بحر 2021في العام 
 لبنان، رهينة القوى السياسية والمالية، اإلقليمية والمحلية، يتفّكك، بل يكاد أن يضمحّل ويختفي. الظلمات.

للنزول إلى الجحيم. رسالة كتبتها وقرأتها أليس  تروي تجربة واقعيةأّنها بل  ،خرافة وال حكاية ليست قصيدة .الجحيم، رسالة إلى الرا
سة وصاحبة  السنوات،  على مرّ  ابدا واضحً  اوتصّور إنحدار بلٍد بأكمله إلى الهاوية سباقً ، 1991اليري في بيروت منذ العام كمغبغب، مؤسِّ

 أهوالها. نسيان سوى  ينشد وسط االستياء المتعاظم لمجتمٍع تتآكله الحروب وال ،وهاوية أبان الفنانون أهوالها عبر معارضهم المتوالية
حول الكوارث العالمّية وارتداداتها على العالم المعاصر، ، 2021و 1991 العامين والمنجزة بين ،الفيلم األعمال المعروضة في هذاتدور 

  النفس.الدفاع عن وسائل أثرها على شعب يفتقر إلى  اوخصوًص 
 األعمال الفنية. من موّزعة فصولها في حفنةٍ  ،ة تراجيديا إلهيةإلى متاهات الفساد... إّنها قّص اًل وصو  ،من النهم إلى المال والسلطة

 
اطلي، آني الكور، سافيريو سعدنان، صموئيل كوازن، يان دوموجي، نيكوالس غلياردون، فاديا حداد، جيلبر حاج، هدى ق إيتيل .الفنانون 

.سمير تابت دياء مراد، سمر مغربل، إريك بواتفين، ندى صحناوي، سرس،لوكارييلو،      
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. لقد كانت ظروف العيش والعمل التي فرضتها األزمة الصّحية الناتجة عن تفّشي فيروس كورونا صعبة ومرهقة بالنسبة المعرض -الفيلم 
تركيع إلينا جميًعا وأينما كان؛ أّما في لبنان، بشكل خاّص، فقد أّدى هذا االنزالق نحو الهّوة، الذي تسّببت به الجائحة، إلى دمار البلد و 

 الشعب. 

مسار التاريخ في لبنان أّن االستسالم هو أسوأ ما يمكن أن يحصل! إعادة ابتكار أنفسنا هي جوهر الصمود. وتحّولنا يكمن في لقد عّلمنا 
 / المعرض األّول الخاّص بكاليري أليس مغبغب، بيروت -عملية تسامينا وارتقائنا. هكذا، ومن خالل عدسة نيكوال خوري، يرى النور الفيلم 

ن طوال من الحجر والمآسي. هذا الفيلم الذي جرى تنفيذه بوسائل وموارد بسيطة، يضع األعمال الفّنية في إطار فريد، بروكسل، بعد سنتي
 خاّص وشامل، حميم وشمولّي، كّل هذا وأكثر بعد. 

( رحلته Inferno, Lettre à Lara، رسالة إلى الرا" )الجحيموكما القّنينة في البحر، تحملها األمواج وتّيارات الشبكة القوّية، يبدأ معرض "
 مساًء.  8تشرين األّول عند الساعة  ٢٠ بعاءر ألعلى اإلنترنت بالعرض األّول للفيلم، يوم ا

 

  :. موعدنا إًذا عبر زووم الفتتاح المعرض والعرض األّول للفيلمالعرض األّول

Inferno, Lettre à Lara 
 "الجحيم، رسالة إلى الرا"

)بيروت(  مساءً  8تشرين األّول عند الساعة  ٢٠بعاء ر ألا  

19h00 (CET) / 17h00 (GMT) 
https://zoom.us/j/96961063537?pwd=Z1k2VmVObEJ4T1MwSnpTZDVXM3RqZz09  

Meeting ID: 969 6106 3537  

Passcode: 707233 

مو عبر الزو   

ليس مغبغبأ  

٢٠٢١ ،ولاأل تشرين ١ ،يروتب  
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