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أدر ياين أغاتا :عندما بدأت البحث عن الفر يق الذي يعمل عىل مهرجان تصوير،
ُ
اطلعت عىل مجمل خربتك وخلفيتك ،ووضحت يل فكرة ّ
أن سبب وجودك هنا
ً
ً
منطقيا للغاية .يف بعض األحيان نلتقي بأشخاص ال نعرف شيئا عنهم ولكننا نعلم
ّأنهم يعملون عىل مشار يع كبرية .عندما أجر يت البحث دار يف بايل ،نعم هذا هو
ً
ً
ً
سبب وجودها هنا ،فهي ليست أيّ شخص ،عليك أن تختار شخصا سيرتك أثرا إيجابيا
ً
ً
للغاية يف املهرجان ، .ثم أكملت بحيث عن اجلميع وكان ذلك رائعا حقا!
لذلك أردت أن أعرف ،كيف تعتقدين أنه يمكنك املساعدة يف املهرجان وإنشاء عمل
املرجح أن يعيش أكرث ّ
ّ
منا؟ وعىل أي مرحلة يف
إيجايب للمجتمع اإلبدايع الذي من
مشوارك املهينّ تعتمدين؟
شارلوت كوتن :كان عمري ستة وعرشون ً
عاما عندما أصبحت قيمة متحف فيكتور يا
وألربت ،عملت هناك الثين عرش ً
عاماّ .
ثم عملت رئيسة قسم الربامج يف معرض
املصور ين ،ورئيسة قسم التصوير يف متحف مقاطعة لوس أنجلوس للفنون .لقد
سقطت ً
نوعا ما من منحدر يف عام  2012تقر ً
يبا ،وفجأة أصبحت قيمة معارض
مقيمة هنا وهناك أتجول برسعة كبرية .تعود العالقة بني تنسيق ما يعرف باملتاحف
وصاالت العرض املرموقة وممارسات التحول الرس يع إلعادة التفكري يف مؤسسة ما
إىل متحف فيكتور يا وألربت.
ً
عندما بدأت ،كان متحف فيكتور يا وألربت محارصا من جميع النوايح ،كانت برامج
ّ
ّ
ترسبت أسطح املتحف وكان يوجد الكثري
وفعاليات املتحف تكلف الكثري .ذات يوم
ّ
من القطع الفنية اليت يتعذر الوصول إليها يف املخزن ولكن عىل الرغم من صعوبة
هذه الفرتة إال أنها كانت مليئة باألفكار الرائعة يل ولغريي من قيمني املعارض
الشباب ،إذ كان بإمكاننا تحقيق أي يشء بتمويل ضئيل للغاية يف أكرث املناطق املهملة
أحد؛ ّ
ٌ
كنا مبدعني للغاية .ويف منتصف التسعينات بدأنا
يف املتحف .مل يمكن ليوقفنا
بجدولة برامج للمتحف لوقت متأخر من الليل .سيطر الفنانون واملبدعون عىل
املتحف مما أدى إىل تنشيط الفضاء الفين العام بأشياء بهية .وبكل براءة ،كان هذا
ً
ً
نوعا من ممارسة تنظيم “حرب العصابات” اليت كانت تستجيب حقا ملا يحدث يف
ً
ً
متكررا يف حيايت ،يف بعض األحيان ،يكون هذا أفضل
نمطا
العامل اإلبدايع .كان هذا
ً
من أي يشء بالنسبة يل ،ويف أحيان أخرى يكون األمر سيئا للغاية .عندما تنظر إيلَّ
إحدى املؤسسات وتقول“ :أوه ،إنها الشخص الذي يجب إحضاره لتغيري أمر ما
والعمل عىل إنجاحه وجلب بعض الطاقة والفكر يف ما نحاول القيام به وما يحتاج
إىل التغيري” ،ثم أصل إىل هناك فيقولوا“ :أوه ال! مل نرغب يف هذا القدر من التغيري!”
يمكن أن يكون هذا حقا مزر ًيا بالنسبة يل .ثم هناك حلظات  -مثل هذه اللحظة
يف الدوحة  -حيث الكرة يف امللعب وكل يشء ممكن .عندما قابلت سمو الشيخة
املياسة ألول مرة ،كان وصفها وتجسيدها ملا يمكن أن تكون عليه الثقافة وما يمكن
ً
ً
ً
جزءا من هذا
تماما ،وأيقنت يف نفيس وقتها“ :أر يد أن أكون
ملهما
أن تفعله
املرشوع!”.
يبرش مهرجان تصوير بالتغيري املنتظر ويأيت التغيري مع تعقيداته كما هو احلال بالنسبة
ألي مرشوع رس يع يتم تطويره يف األساس يف أثناء اجلائحة اليت نعيشها .عندما
ً
تضيف هذه العوامل الصعبة ً
معا ،يكون من املفهوم حقا سبب وجود الطر يق
الطويل الذي نقطعه نحن اآلن قبل أن نصل إىل نقطة إقناع اجلميع ،ولكن يف أثناء
ذلك ،عليك تطوير قدرة قوية عىل استيعاب أمل هذا النوع من التغيريات الثقافية
السابقة ألوانها ..يف بعض األحيان ،يكون الرفض يف أثناء سري العمل هو بالضبط
ما تحتاجه ،عليك أن ترد عىل االنتقادات والشكوك باستمرار وأن تجعل أفكارك أكرث
ّ
قوة .إىل ّ
حد ما ،ينطبق هذا عىل أي مرشوع طموح يواجه املستقبل .لقد تعلمت أن
ً
ً
ً
أكون وصية ثابتة وحازمة عىل سبب محاولتنا القيام بأعمال ثقافية.
ً
تعر يفي لكوين ّ
قيمة معارض بسيط حقا ،إنه القيام بأشياء ألشخاص آخر ين .أنا
أعمل مع الكثري من الفنانني الذين يستخدمون بنية تقييم ألعماهلم .هلذا السبب
أحب العمل مع الفنانني الذين يقومون بإنشاء هياكل خاصة بهم ،مثل فوتو آرت
قطر ،وظيفيت ّ
كقيمة للمعارض هو القيام بمهام محددة ألشخاص آخر ين ،لذا
عيلَّ أن أظل عىل اتصال حقيقي بهذه املهمة .أنا كشخصية مؤسسية ليس عميل
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أن أمدك باملعرفة أو االعرتاف بأعمالك .أعطيك مثال ،إذا أخربتك أين سأضع هذه
الكرايس يف دائرة ،هل ستأيت وتنضم إيل؟ سأوفر لك احتياجاتك الفكر ية واملادية
ً
سويا ،وهذا هو وعد مهرجان تصوير
اليت تحتاجها حىت نتمكن من الذهاب يف رحلة
وهدفنا األسمى.
ً
ً
نحن يف بداية الرحلة ويه حقا محددة مسبقا ومحلية ذات مستوى واحد ،التحدي
ً
ً
وإقليميا
محليا
هو أن يبقى مهرجان تصوير عىل هذا النحو مع مواصلة التطور
ً
ّ
ً
ّ
األهمية يف هذا املكان املحدد .سيتصل أحدنا باألخر
وعاملياّ .إنها حقا حلظة غاية يف
بعد  10سنوات وسيقول“ :هل رأيت ما فعلوه ملا صنعناه بشكل جميل؟!”،
ً
وسنكون غاضبني .أو سرنى أن البذور اليت زرعناها قد أثمرت فعال.
ً
أر يد أن يكون مهرجان تصوير شامال يف منظوره إزاء مجال التصوير الفوتوغرايف.
فالتصوير الفوتوغرايف نشاط منخرط للغاية يف كل ما ّ
تم التخطيط له منذ أوىل
بداياته .ويف الوقت عينه ،هو شكل من أشكال الفنون وصناعة إبداعية والوسيلة
ّ
املستخدمة ملعظم عمليات التواصل البرصي بيننا .فهو يعمل عمل الشاهد ويحتل
ً
ً
موقعا وثيقا يف حياتنا اليومية ويف خدمة السياسة واملراقبة واإلمرب يالية والرأسمالية.
ً
وعندما كنت ّ
قيمة معارض شابة حني كان عميل يقع يف سياق املحافظة عىل
ّ
أشكال الثقافة املادية والبرص ية كافة ورعايتها ،كانت يل ّ
احلر ية العتناق كل أوجه
ً
التصوير الفوتوغرايف .وال أر يد ،بحكم طبيع ،أن أنئش تراتبية أخرى تضع أشخاصا يف
َ
مرتبة أعىل من آخر ين ّ
ألن املهم هو ما نتشاركه ،وبرصاحة ،مل يبق لدينا سوى ذكائنا.
ّ
بالتايل ،حريّ بنا أن نتعاون ونتعلم طر يقة تعديل الصور وترتيبها ورسد القصص
ً
ّ
مجهز ين جيدا للمواقف اليت وضعها العامل وسيضعها
بواسطتها .وحري بنا أن نكون
يف طر يقنا.
ّ
وعندما ينجح هذا األمر ،فإن عظمة ما يمكننا تحقيقه كمجوعة من الناس يف شبكة
ً
ً
ّ
أفقية عموما أمر مذهل .من املبهر ما يمكننا تحقيقه عندما نفكر معا ونضع نصب
حد بعيد بهذه الطاقة ذاتها هنا .وهلذا السببّ ،
أعيننا اهلدف ذاته .ونشعر إىل ّ
حت
ّ
يف الوقت الراهن ،يف الوقت الذي ال أنام فيه أكرث من ثالث ساعات يف الليلة ،أتذكر
ّ
وحت يف هذه اللحظة،
النعم اليت أحظى بها لوجودي هنا يف هذه اللحظة بالذات.
يف جلويس هنا معك ،أتساءل يف نفيس“ :أوليست احلياة مذهلة”؟
أدر ياين أغاتا :ما برز بالنسبة يل هو تقبلك الرفض .أعتقد ّ
أن كل األحداث تبدو
قوبلت بصدمة الناس ورفضهم
مرتابطة اآلن عندما حدثتين عن رحلتك وكيف
ِ
ّ
الفوري .هذا أوصلك يف الواقع إىل ما أنت عليه اآلن كقيمة معارض وشق طر يقك
اخلاص .اآلن تتضح يل الفكرة يف أنه عندما يتم رفضك تتسع آفاق حر يتك.
ً
تماما إنها نفس التجربة اليت يمر بها أغلب الفنانني ،أنا متأكدة
شارلوت كوتن :نعم
أن بوسعك أن تتفهمي ذلك.
ّ
أدر ياين أغاتا :لذا ُيمكنك الرفض املستمر أن تفعيل ما تر يدين ،وهذا هو ما دفعين
ً
أساسا إىل البدء بالتصوير ،ربما منذ ثالث سنوات؟
ً
شارلوت كوتن :عجبا! منذ ثالث سنوات فقط؟
أدر ياين أغاتا :نعم ،قمت بتجربة مجاالت مل تكن مناسبة يل واستمر رفيض وفكرت
ً
كثريا ،ملاذا يتم رفيض؟ يحصل اجلميع عىل وظائف مناسبة ويعملون يف املكاتب،
ً
ملاذا ال أحصل عىل هذا؟ لذلك استسلمت وجربت شيئاً
مختلفا وأنا سعيدة جداً
ً
بما أنا عليه اآلن ،لذلك أعتقد ّ
أن كل يشء مرتابط حقا ،فعندما يكون لديك مثل
هذه املؤسسة الكبرية ً
جدا بحيث تطىغ عىل اإلبداعات املحلية ،يعتقد الناس أنه ال
يمكنهم الوصول إىل هناك وال يمكنهم عرض إبداعاتهم.
شارلوت كوتن :صحيح.
أدر ياين أغاتا :لذلك أعتقد أنه يجب أن يكون هناك بعض الدعم لألشخاص التائهني
ّ
يتعرضون
الذين ال يشعرون أنهم مناسبون يف هذه املؤسسات ،صحيح؟ وهنا

جـــــــوائز الشــــــــيخ سعــود
آل ثـــاين :شـــارلـــوت كوتـــــــن
يف حوار مع أدر يــــــاين أغـــاتا

للرفض وربما يستطيع مهرجان تصوير تمكني هؤالء الذين تم رفضهم.
شارلوت كوتن :نعم بالتأكيد.
أدر ياين أغاتا :إنهم ير يدون خلق عمل ما ،لديهم صوت لكنهم ال يعرفون كيف
يمكنهم أن يجعلوه يصل إىل الناس.
ً
شارلوت كوتن :أعتقد أنه من املثري لالهتمام حقا كيف تتجىل الثقافة بطرق مختلفة
يف أجزاء مختلفة من العامل سواء أكان ذلك بطرق مرئية للغاية أو بطرق عاطفية
أو بطرق الوصول إىل املعلومات ،ما يجعل البعض يشعر أنه جزء منها والبعض
ً
داعما للمشار يع
اآلخر يشعر بأنه مستثىن .إنه ملن املثري أن مهرجان تصوير سيكون
ّ ً
اجلديدة مشكال مساحة لتخيل إنشاء مجلة أو مكتبة أو مساحة مجتمعية أو متجر
ً
ً
قادرا عىل رؤية ما يفعله اآلخرون والعودة إىل
أو معرض .من املهم حقا أن تكون
األفكار والدوافع اليت يمتلكها اجلميع .حني كنت أعمل يف مؤسسات كبرية كنت
أشعر باالكتئاب الشديد ،كانت تنزتعين ممارسات إبداعية جديدة مثرية لالهتمام
وتطرق بايب بصوت عال وتنتشلين ألؤمن ّ
أن اعرتاف املؤسسة بفنان أو مصمم هو
ٍ
ّ
يف ّ
حد ذاته العمل اإلبدايع املمزي .تتواجد األعمال اإلبداعية يف كل وقت ويف كل
مكان والعمل الثقايف يدور حول كيفية التعامل معه بطرق مدروسة وبصرية .ويف
العرص الرقمي هذا الفحص الواقيع ملن يصنع الثقافة ويعرفها موجود بكل وضوح
يف األفق .عند التفكري يف فوتو آرت قطر من الواضح ّأنكم فعلتم ذلك وأنشأتم
ً
ً
خاصا بكم ومل تكونوا بحاجة إىل أي شخص للقيام بذلك نيابة عنكم ،ألن
سياقا
الناس يجدونكم يف هذه األنواع من العوامل األفقية .دور “مهرجان تصوير” يكمن يف
مساعدتك عىل معرفة كيفية توسيع نطاق عملك كأفراد وكمؤسسة .ربما ّ
تقر ر أنك
ً
ال ترغب يف توسيع نطاق عملك وأنك يف الواقع سعيد حقا لكونها مبادرة تتم عىل
ّ
تطويع يلتقي فيها الفنانون عندما تسنح الفرصة هلم بذلك ،لكن ألن يكون
أساس
ً
رائعا أن يكون لديك مؤسسة مثل مهرجان تصوير؟ أن يكون لك ركن خاص بك
يساعدك عىل ربط النقاط؟ هل ستنئش مطبعة للنرش؟ هذا هو املكان الذي يمكن أن
ً
نكون فيه مفيدين حقا وما يمكن الوصول إليه ،برصاحة ،هو تقديم الدعم للوصول
إىل ما بداخلك باألصل.
ً
إذا ،كيف تعتقدين ّ
أن اجلوائز ستساهم يف ذلك؟
أدر ياين أغاتا:
شارلوت كوتن :أعتقد ّ
أن ما تعلمناه من السنة األوىل هلذه اجلوائز هو مدى أهمية
ً
جعل الدعم املبارش للفنانني هدفا مركز ًيا .ما مل أرغب يف حدوثه مع جائزة الشيخ
سعود آل ثاين للصورة الفردية اليت قمتم بتحكيمها ورعايتها هو السينار يو األسوأ،
حيث انين مل أرغب يف توكيل مجلس محكمني دوليني هلذه اجلائزة ،بحيث ال يمكنين
التأكد بنسبة  100٪من إلقائهم نظرة عىل كل هذه الصور وتفكريهم ً
معا يف ما
تحمله تلك الصور من معان .كوين من جلنة التحكيم واإلرشاف عىل اجلائزة تركين
ٍ
أتساءل ّ
عمن سنجد العام القادم بمثل روعة فوتو آرت قطر؟! من الذي يفهم
ً
تماما ما يحدث عندما يتم إعطاء هذه املنصة للصور اليت مل يكن من املقصود أن
تكون ً
معا ويحتفل بأن التصوير الفوتوغرايف هو عمل جمايع؟ ّ
ثم رأيت قدرتكم عىل
اختيار عدد صغري من الصور الفردية بمثابة الويح بالنسبة يل ألنين تمكنت من الرؤية
من خالل أعينكم .كنت أعلم أنكم كنتم تأخذون الوقت الكايف إلجراء محادثات
ّ
ً
تماما ،أليس كذلك؟
مفصلة مع بعضكم البعض حول ما يجعل الصورة فر يدة
ً
حقا أن ّمجموعات جديدة ستظهر قر ً
يبا ألنه حىت بالنسبة
أدر ياين أغاتا :أعتقد
للصورة الفردية ،تلقينا العديد من الصور املختلفة من أشخاص ومواقع مل نكن
ً
نتوقعها حىت وكان ذلك ً
رائعا حقا .ربما رأى بعض األشخاص أن جائزة فئة الصورة
الفردية تقترص عىل مبلغ صغري من املال ولكنهم رغم ذلك رغبوا باملحاولة وإعطاء
ٍ
ٍ
األمر فرصة .عىل سبيل املثال ،هناك مجموعة متنوعة من الصور الرائعة ألشخاص
من خلفيات مختلفة ولكننا ال نعرف عنهم ألنه لسبب ما يصعب التواصل مع
األشخاص هنا بالرغم من صغر مساحة البالد .هنا يتجىل دور فوتو آرت قطر
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يف حوار مع أدر يــــــاين أغـــاتا

ملساعديت عىل مقابلة املواهب الشابة ،فبداية وجدتهم عىل اإلنستجرام وأرسلت
إليهم رسالة سائلة عما إذا كان بإمكاين االنضمام إليهم ،كانت هذه يه الطر يقة
اليت قابلت بها ّ
ً
حماسيا
عمار وشيماء وغريهم من املصور ين اآلخر ين ،كان ذلك
ً
ّ
خصوصا بالنسبة لعمار ولطيفة اللذان بدآ هذه املبادرة اليت بفضلها تمكنت
للغاية
العديد من املواهب الشابة أن يلتقوا بشخصيات بارزة يف فعاليات فوتو آرت قطر أو
إحدى جوالت التصوير اليت ينظمونها أو من خالل املشار يع التعاونية اليت ينظموها
مع الفنانني .يف الوقت احلايل ،ال يمكنين رؤية فوتو آرت قطر إال وأنا متأكدة من أن
هذا املهرجان بطر يقة ما سيساعد مجموعات أخرى تهتم بالتصوير عىل الظهور
للعلن وهذا يبعث عىل احلماس ،أليس كذلك؟
شارلوت كوتن :نعم.
أدر ياين أغاتا :أعتقد ّأنها طر يقة ليقول الناس“ :يمكنين املشاركة ،يمكنين تحقيق
ً
ً
ّ
ذلك .وإن مل أحقق نجاحا ،يمكنين أن أشارك أيضا بعد عامني” وبالتايل ،قد يخلق
روح التحدي لالستمرار باملحاولة حىت يصل املشارك إىل هدفه.
ّ
شارلوت كوتن :يجب عيلّ أن أقول ّ
املقدمة
إن مستوى الصور اليت وصلتنا والطلبات
رائعا .من املعروف ّ
لربنامج املنح كان ً
ّ
مكرس للتصوير الفوتوغرايف
أن مهرجان تصوير
ّ
ً
ورحالت املشار يع الفوتوغرافية ،ولكن من الواضح أيضا أنه يتعلق بكيفية جعل
ً
التصوير الفوتوغرايف بهجة مطلقة .يمكن أن يكون التصوير الفوتوغرايف مالذا تلجأين
إليه للراحة أو ً
نوعا من أنواع التأمل أو حىت طر يقتك الوحيدة للتعبريعن هويتك
ّ
وشخصيتك .كل هذه التجربة احلية اليت يسكنها التصوير الفوتوغرايف يه جزء من
أهميته وما ّ
جميعا .أشعر ّ
ً
أن “تصوير” موجود كسياق يمكن من خالله
يقدمه لنا
النمو واالرتقاء والتواصل واالنتقال إىل املرحلة التالية من رؤيتك لنفسك .أعتقد أنّ
ً
ّ
ً
نموها.
كبريا حلدوث ذلك داخل شبكة مهرجان تصوير أثناء
متسعا
هناك
ً
لكنين بالتفكري يف األمر مليا أتذكر عندما ذهبت إىل لندن يف السابعة عرشة من
عمري وعرفت عن معرض املصور ين (فوتوغرايف جالريي) كانت هذه املساحة غري
الربحية يه الوحيدة املخصصة للتصوير الفوتوغرايف يف لندن وانتهى يب األمر كرئيسة
قسم الربامج هناك .ال أذكر كيف علمت بوجود املعرض فكما تعلمني مل يكن
ً
شائعا وقتها ،لكين أذكر أنه كان يوجد يف املعرض مقهى فيه طاولة طويلة
اإلنرتنت
ّ
تمر عرب إحدى صاالت العرض ،وأتذكر يف أحدى املرات رؤية مجموعة من املصور ين
ً
يجلسون سويا وينظرون إىل أعمال بعضهم البعض .إن هذا املشهد؛ مشهد رؤية
ّ
املصور ين ً
سن املراهقة وقتها
معا ألول مرة متأصل يف داخيل اآلن ،فلقد كنت يف
ورأيت حينها ّ
أن بعض الناس عاشوا هذه احلياة اإلبداعية اليت بدت جيدة للغاية
ّ
بالنسبة المرأة شابة تعيش يف مزنل عائيل يف وسط أرض زراعية .أثر هذا املوقف
بشكل كبري يف ما أردت أن أكون عليه يف املستقبل وكان هذا أحد أسباب وجودي هنا
وصياغة مهرجان تصوير.

