
فايت آند فاليت: صناعة الحياة يف منطقة الخليج

”.قد تكون هذه مدينة أُنشئت من أجل رحيل الطيور لكن ليست كلها تقوم بذلك اختيارياً...“

 هيذر سميث ” سكان ومتجّولني يف املدينة املتقلقلة“ يف املدينة الالنهائية: أطلس سان فرانسيسكو، ُحررت بقلم ريبيكا سولنيت. مطبعة جامعة –

.كاليفورنيا 2010

 مثة عدد ال حرص له من القصص يف منطقة خليج سان فرانسيسكو حيث تتكون من ثالث مدن رئيسية وتسع مقاطعات ويقطنها سبعة ماليني نسمة. لدينا

 جميًعا أسباب لنعيش هنا سواء كنا من السكان األصليني أو ُمهاجرين. نعتز بجذور طويلة يف املنطقة أو كونا عالقات منذ أن وصلنا إىل هنا وأسسنا نخبة من

 العائالت وتعّودنا عىل مجتمعات ثقافية.  نتمتع بحرية الفرد ونرى الفرص ونصنع حياتنا املهنية هنا. عىل الرغم من أن الجفاف وحرائق الغابات وغري ذلك

 من االضطرابات الناتجة عن تغرّي املناخ تُزعجنا، إال أننا نقدر جامل شامل كاليفورنيا ونستمتع بدفء طقسها الذي يشبه طقس دول املتوسط. نستمتع بهذه

 املُتع ونواجه يف نفس الوقت مجتمعنا البائس الخاص يف منطقة الخليج بسبب ارتفاع تكاليف املعيشة بشكل هائل وعدم املساواة يف الدخل والعنف قائم

.عىل أساس نوع الجنس والعنف السيايس والعنرصي. يكافح الفنانني مثل غريهم يف منطقة الخليج لينتهوا من لوحات املناظر الطبيعية أثناء األزمة

 يقدم فايت آند فاليت: صناعة الحياة يف منطقة الخليج وجهة نظر بشأن نظامنا البيئي للفنون. تُعترب األعامل، التي قدمها فنانني معارصين أطلقوا عىل

 املنطقة موطنهم، دليل عىل ما تم إنجازه يف ظل هذه الظروف الصعبة. كان من املتوقع أن تكون املشاريع املعروضة متنوعة ودقيقة فيام يتعلق باألساليب

 التي اُكتشفت واألشكال التي اُختريت واألساليب التي اُتبعت. ال يوجد معجم مشرتك وال لغة برصية توصل بوضوح كفاحهم أو رحيلهم. يف حالة عدم وجود

.رموز واضحة للكفاح والرحيل، فإن ما يتم تقدميه هو اكتشافات بحثنا الدقيق: فن منطقة الخليج هو عبارة عام يصنعه فناين منطقة الخليج

 لوقت طويل صنع الفنانني برباعة حياة يف منطقة الخليج. بالنسبة لبعض أولئك الذين قرروا االنتقال إىل هنا، تُعترب املهن والعالقات التي بدأت هنا أساسية

 ملشاعرهم كصناع. من هو فنان منطقة الخليج؟ هو الفنان الذي نشأ وترعرع هنا. درس العديد من املشاركني يف هذا املعرض الفن يف جامعات منطقة

 الخليج مبا يف ذلك كلية الفنون بكاليفورنيا وكلية ميلز ومعهد سان فرانسيسكو للفنون وجامعة ستانفورد وجامعة كاليفورنيا بريكيل. شغل البعض وظائف يف

 التدريس واإلدارة يف كليّاتهم األّم وغري ذلك من املواقع األمامية للصناعة الثقافية يف منطقة الخليج - املتاحف واملعارض واملكتبات واألرشيف. القليل لديهم

.عمل واحد. يكدح الفنانني حتى يتمكنوا من العمل والعيش هنا - وهو إرصار حقيقي حيث يستحق الكفاح من أجل البقاء

 تظل“ منطقة الخليج مع الفنانني الذين تطوروا أو صنعوا حياتهم املهنية هنا. تكتب ريبيكا سولنيت يف ”املدينة الالنهائية“ أن األماكن عبارة عن حاويات“

 غري محكمة السد، حيث تشري دامئًا إىل غريهم ...“ يف الواقع لقد غادر بعض الفنانني يف هذا املعرض مؤخرًا منطقة الخليج.  لكنهم يحافظون عىل ارتباطهم

.باملنطقة حيث ينقلون ُمثُلهم معهم إىل املكان التايل

 املعارض عبارة عن مكان للمنارصة وفايت آند فاليت ليس استثناء لذلك حيث ننارص أصحاب الحرفيني وهم فئة غالبًا ما يتم تهميشهم أو يُقلل من

 أهميتهم يف تاريخ الفن. يُعترب البقاء عىل قيد الحياة واالزدهار يف بيئة مهمشة عمل حقيقي يتطلب أحيانًا إرادة للنضال. يقرتح ”فايت آند فاليت“ من

 خالل الفعل البسيط املتمثل يف استبدال ”أو“ مع ”و“ نطاق أوسع من االستجابة. مثة عدد أكرب بكثري من الفنانني الذين نعرف قصصهم والذين نتمنى أن

 يكون لدينا مساحة لنقدم أعاملهم يف هذا املعرض. لدينا مساحة لهم هنا - فنانني وحرفيني وصناع صنعوا حياتهم هنا وكتبوا أجزاءهم من تاريخ منطقة

.الخليج

مسؤول الضيوف، جاكلني فرانسيس
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.تدعم مؤسسة فيليس يس واتيس والصندوق الوطني للفنون وجهة مجهولة املصدر بسخاء وبشكل جزيئ فايت آند فاليت: صناعة الحياة يف منطقة الخليج

 .تدعم وجهة مجهولة املصدر ومؤسسة ويند جيت وجرانتس فور ذا آرتس بسخاء معارض وبرامج متحف الحرف والتصميم


