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تعرض “غاليري آرت فاكتوم” ،الكرنتينا ،الى 27متوز  ،2013سبع مجموعات فوتوغرافية هي من الصور التي التقطتها كارولني تابت في
”.مناطق ومواقع مختلفة وجعلتها حتت قاسم مشترك عنوانه “من أماكن وغبار
املكونة للمكان من زوايا متفرقة،
الصور املأخوذة في غالبيتها باألسود واألبيض ،جتمع ما بني الواقع املألوف والتفنن في التقاط العناصر
ّ
واحيانا بعكس منطق اجلاذبية .من األرض املألوفة لصور الناس في مناسبات واحداث واحترافات ،الى البحث عن الفريد والالفت واملميز،
املصورة بذكاء بني العناصر التي تساعدها في ابراز اجلمالية في واقعها اجلغرافي وفي حتوالتها الى كيانات ومالمح واشياء تخدم
تنتقل
ّ
فكرة التأليف املزاجي او العاطفي ،لتصبح مشهدا ً مثيرا ً للعني ومن ّبها ً للمشاعر ،أو مقززا ً وصادما ً .ننظر الى املشهد ومنعن في قراءة
مكوناته ونقاط قوته البصرية وجناحه ونراجع ذهنيا منظره بعد ان نكون انتقلنا الى صورة اخرى ثم نعود الى األولى ألنها تتضمن
.عالمات فارقة مميزة
ال تسقط كارولني تابت من حساباتها املواضيع العادية واليومية بل تهتم بكثير من املناطق البيروتية وتركّب ديكورات من بيوت وامكنة
.ليس لها هوية معينة ،امنا تذكّر مبا يشاهده املرء من بيوت قدمية وزواريب وساللم داخلية وخارجية
ال تترك عالمة فارقة في الواقع اال وتلتقطها بعد ان جتري عليها اضافات وحتوالت تنقل املشاهد من متابعة احلدث املصور الى التساؤل
 .عما يحويه من حقائق بصرية
هذه الصور التي تبدو ممحوة في بعض اجزائها تذكّرنا مبا كان قائما منذ ازمان بعيدة وبهتت معامله بفعل تقلبات الطبيعة .اننا امام
حتوالت ليست من الواقع كلها ،بعدما عبثت بها يد املصورة التي حولت واقعها الى عالمات استفهام ال تتوقع احلصول على اجوبة.
.انها تكتشفها وتكتفي بها
علينا ان نذكّر ببعض الصور امللونة التي تكتفي بعناصر قليلة لكأنها لوحات تشكيلية ايحائية ،بينما الصور باالسود واالبيض تتمختر
.بني املألوف واملركب
رمبا صور الغبار هي التي تدمي العني النها تذكّرنا باالماكن واالحداث التي جرت داخلها او خارجها ،حيث يحيي النظر اليها ذكريات اليمة
وذكريات أخرى مليئة باحلنان واحلنني .عني كارولني تابت ثاقبة ،محللة ،ذكية ،تفرض علينا هنيهات قليلة لتريحنا وتساعدنا في متابعة
االكتشافات البصرية ،التاريخية او اجلغرافية ،مالحقني املسار الشائق الذي متليه الصور املعلقة ،من دون ان نقاوم احلاجة الى العودة
.احيانا الى احداها للتمعن او االستذكار او التلذذ بصريا مبقتنياتها احملددة

