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  2020، یونیو 18كاسل،         
 

 بیان صحفي
 

دوكومنتا" وممارسة "لومبونج". إعالن أعضاء مجموعة "لومبونج" النسخة الخمسة عشر لمعرض " 
 والفریق الفني األولى

      
األرز التي تُدار جماعیًا، حیث یُخزن المحصول من أجل  ھي كلمة إندونیسیة تشیر إلى صومعة لومبونج

 أساس النسخة الخمسة عشر "لدوكومنتا" بناًء علىالصالح العام. وقد وضعت مجموعة "روانجروبا" 
لفترة مبونج" في اتطبیق القیم المستوحاة من "لو یتمأفكارھا وقیمھا األساسیة. على مدار السنوات القادمة، س

، وتمتد إلى ما بعد ذلك. في ھذه المرحلة، 2022في عام  النسخة الخمسة عشر "لدوكومنتا"التي تسبق إقامة 
تُقدم مجموعة "روانجروبا" فكرة عن كیفیة تحویر مفھوم "لومبونج" وتطبیقھ في ممارسات تقییم المعارض 

ھت مجموعة "روانجروبا" الدعوة إلى أعضاء مجموعة الفنیة الخاصة بھا. واستلھاًما لروح "لومبونج"، وج
"لومبونج" األولى والفریق الفني؛ لتقدیم أنفسھم كلٍّ على حدة من خالل مشاركة نصوص وصور وقصص 

 عن ممارساتھم الثقافیة الجمعیة.
 

 دوكومنتا"للنسخة الخمسة عشر ل "تقدم مجموعة "روانجروبا" مفھوم "لومبونج" في النص التالي 
 

 لمفھوما 
 

تخدم ممارسة اإلدارة الجماعیة للموارد أو"لومبونج" المجتمع على المدى الطویل من خالل الرعایة  
االجتماعیة حول القیم المشتركة، والطقوس الجماعیة، والمبادئ التنظیمیة.  المتبادلة لتتمحورالعالقات

 ونترجم تقالید المشاركة ھذه على أرض الواقع ونواصل العمل بھا في ممارستنا الفنیة الخاصة.
 

من الجدیر بالذكر أننا ال نُعد مفھوم "لومبونج" مجرد "ثیمة" وقع علیھا االختیار لمعرض "دوكومنتا". بل 
و مفھوم مترسخ بعمق في الممارسة الیومیة لمجموعتنا وملخص لألسالیب والقیم الخاصة بنا حتى اآلن. ھ

فبصفةٍ جماعیة، نشارك الموارد، والوقت، والطاقة، واألموال، واألفكار، والمعرفة فیما بیننا وبین اآلخرین. 
نا مجموعة واحدة مؤلفة من عدة وقد وضعنا مفھوم "لومبونج" للمرة األولى منذ خمس سنوات، عندما شكل

مجموعات فنیة مع "سیروم" و"جرافیس" و"ھوورو ھارا"، وھي مبادرة تشكلت عبر التجریب المستمر 
 لتشكل بعد ذلك مشروع "جودسكول" وھي مدرسة و مبنى یُدار جماعیًا في جنوب جاكرتا.       
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 القیم
 

أن یرسخ قیمھ التي تنطوي على العمل الجماعي، ستتم ممارسة "لومبونج" كنموذج فني واقتصادي أمال ب
والكرم، والفكاھة، والثقة، واالستقاللیة، والفضول، والتحمل، والتجدید، والشفافیة، واالكتفاء، والتواصل بین 

 .المواقع الجغرافیة في العالمعدٍد من 
       

سات من جمیع أنحاء من خالل إطار عمل معرض دوكومنتا، تواصل الفریق الفني مع مجموعات ومؤس
م كل عضو من أعضاء "لومبونج" في المصادر المتنوعة، مثل:  العالم لتأسیس شبكة تشاركیة. وسیُسھِ

الوقت، والمكان، واألموال، والمعرفة، والرعایة، والفن. كما نتشوق بشدة إلى التعرف إلي مفاھیم والعمل 
اھیم شبیھة ب"لومبونج" تُمارس في أنحاء مف —على نماذج أخرى حول التجدید، والتعلیم، واالقتصاد 

 مختلفة من العالم.
 

 مفھوم "لومبونج" فیما یتعلق بالوضع الراھن
 

نتیجة الوضع الراھن الذي تجلى على مدار األشھر القلیلة الماضیة، حولنا استخدام مبنى "جودسكول" إلى 
 مباشرةً على العاملین في المجال الطبيمصنع صغیر لتصنیع أقنعة الوجھ والبدالت الواقیة من أجل توزیعھا 

في المستشفیات والعیادات في الجزر المختلفة في إندونیسیا والتي تعاني من نقص في ھذه االمدادات. 
 وتشاركنا مع العدید من المبادرات المحلیة التي ساعدتنا في تحقیق ذلك.

 
ى التأمل في قیمة التضامن واالستدامة. إل 19-وقد دفعتنا تجربتنا الجماعیة في االستجابة لفیروس كوفید

ونحن نشعر بالحاجة إلى تعزیز نماذج جمعیة لشبكات مؤلفة من مجموعات فنیة ومؤسسات ثقافیة لدعم 
بعضھا البعض. وبناًء على ذلك، فإننا نعید التفكیر في االنماط التقلیدیة للممارسات الفنیة والفعالیات الثقافیة، 

 وما یمكن أن تكون علیھ.
 

ما  طنا؟تقلیص نشاإذا كان العمل على نطاق واسع یعني فقدان الصلة بممارساتنا الفنیة، فھل یتعین علینا  
الذي یعنیھ أن تكون المؤسسة الثقافیة متجذرة محلیًا وعالمیًا الیوم، وما اإلمكانیات التي یوفرھا السیاق 

ى الفن والفنانین؟ وكیف یتعین علینا استخدام المحلي؟ ماذا تعني المادیة اآلن في الفن المعاصر بالنسبة إل
 باالقتصادیات التجدیدیة،یستدعي الوضع الراھن إعادة النظر مساحاتنا إلعادة تعریف عالقتنا مع الجمھور؟ 

 ویجب أن نبحث عن إستراتیجیات جدیدة، باإلضافة للممارسات المجربة سابقا.
 

ا وعاء الموارد الفائضة الذي یُدار جماعیًا، كنا نتكھن من عندما اقترحنا في البدایة فكرة "لومبونج" بوصفھ
الناحیة الفنیة بكیفیة بناء مثل ھذا الھیكل المشترك بمرور الوقت. وفي ظل الظروف الحالیة، أصبح مفھوم 
"لومبونج"، وقیمھ المتمثلة في التضامن العمل الجماعي، أكثر أھمیة وصلة من أي وقتٍ مضى. ففي وقتٍ 

الكثیرون من عدم المساواة والظلم من األنظمة الحالیة، یأتي مفھوم "لومبونج" إلظھار إمكانیة یعاني فیھ 
 إنجاز األمور بشكٍل مختلف. ومن ثمَّ فإننا لن نأجل العمل بمفھوم "لومبونج" ولكن نعجل بھ.

      
 

 تقدیم أعضاء مجموعة "لومبونج" األولى
 

افح العدید من المبادرات والمجموعات الفنیة في الكثیر من على خلفیة األوقات الصعبة الیوم، حیث تك
األماكن، تأسست نقطة البدایة ببناء شبكة مؤسسات ثقافیة على منھج "لومبونج"، تتألف ھذه المجموعة من 

فوندایشن فیستفال سور ال نیجر (سیجو، مالي)، وجودسكول (جاكرتا، إندونیسیا)، وإنالند (مدرید، إسبانیا)، 
نجي آرت فاكتوري (جاتیوانجي، إندونیسیا)، ومركز خلیل السكاكیني الثقافي (رام هللا، فلسطین)، وجاتیوا

وماس أتر ماس أكسیون (ماما) (نوكوي، تشوكو، كولومبیا)، وأوف بینالي (بودابست، المجر)، وترامبولین 
 نیا).ھاوس (كوبنھاجن، الدنمارك)، وزینتروم فور كونست آند أوربانیستك (برلین، ألما

 
لقد اختارالفریق الفني العمل مع ھذه المجموعات بناًء على ممارساتھم الثقافیة المتجذرة في الھیاكل  

 االجتماعیة المحلیة، وتجاربھا التنظیمیة واالقتصادیة التي تتفق مع قیم "لومبونج" وتثریھا.
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تبادل المعرفة، والتضامن لتضیف سیُجري أعضاء شبكة "لومبونج" ھؤالء نقاشات طویلة المدى یتم خاللھا  
الموارد المعرفیة لكلٍّ من ممارساتھم المحلیة. وعلى مدار العامین المقبلین، سیدعو أعضاء "لومبونج" 

ا ویتبادلون ممارساتھم مع بعضھم، وستعرض المشاریع الثقافیة الناتجة عن ھذا  األوائل ھؤالء أعضاًء جدًد
 "دوكومنتا" في مدینة كاسل.      التعاون والتشارك ضمن إطار عمل معرض

 
 الفریق الفني 

     
مشاركة األدوار والملكیة الفكریة والعمل. فنحن  عندما بدأنا العمل على مشروع دوكومنتا أردنا أن نبدأ عبر

ننظر إلى ھذا التنوع على أنھ وفرة وفائض یمكننا أن نبدأ بھ. ومع وضع ھذا األمر في األذھان، استحضرنا  
 ا على مدار السنوات العشرین الماضیة.تجربتن

 
الفني  شكلوا الفریقلیتماشیًا مع إیماننا األسمى بالصداقة، فقد قدمنا دعوات مبكرة إلى حلفائنا المقربین.  

لمعرض "دوكومنتا". كما كنا نعرف بعًضا منھم، مثل: جیرترود فلینتجي، منذ زمن بعید (حتى قبل إطالق 
عة) من خالل اإلقامات الفنیة، وبناء شبكة مؤسسات، ومشروعات فنیة أخرى. اسم روانجروبا على المجمو

وقد أدت جیرترود، من خالل رؤیتھا وقیمھا وشغفھا، دوًرا حیویًا في تفعیل العالقات بین المؤسسات 
والبادرات المتنوعة في المناطق التي كانت تُعرف سابقًا باسم الجنوب العالمي. وقد عملت مجموعة 

وبا" في السابق مع جیرترود في برنامَجي "ریین" و "أرتس كوالبوراتوري"، ولھذا فإن تعاوننا "روانجر
 معھا في معرض "دوكومنتا" جاء بشكل طبیعي.

 
كما تعاونا مع فریدریك ھانسن والرا الخالدي في مناسبات عدیدة في سیاقات مختلفة. فقد تعرفنا إلى فرید، 

سیون، منذ أوائل اآللفینیات من خالل التبادالت المختلفة بین وھي عضو في مجموعة كیراتوریسك اك
الجنوب والشمال، وھو تواصل غیر شائع في عالم الفن المعاصر ونجحنا في الحفاظ علیھ على مر السنین. 

عندما كانت تزور مدینة  2013من ناحیةٍ أخرى، فإن الرا صدیقة حدیثة العھد، حیث تعرفنا إلیھا في عام 
قیمات معارض شابات أخریات من برنامج "دي أبل" في أمستردام. ونظًرا إلى أن الرا تُقیم في جاكرتا مع 

مدینة القدس، فإن التعاون معھا كان مستحیل حتى اآلن، وبالرغم من أن مشاریعھا السابقة كانت بعیدة عنا 
 جغرافیًا، ولكنھا كانت قریبة من ممارستنا وفكرنا الثقافي . 

 
طرائق عملنا في قضاء الوقت مع األشخاص والنقاش المستمر والطویل واإلنصات وإقامة تتمثل إحدى 

ا فقط في مجموعة "روانجروبا"  عالقة ودیة معھم ومع سیاقھم الخاص. وتكمن الحقیقة في أن عضًوا واحًد
ا أن إلین قد زار معرض "دوكومنتا" مما یجعلنا بحاجة إلى أصدقاء في كاسل. وقد كان من الضروري بالنسبة

، من وتُعد عائشة غولیش نتعلم من تجارب الماضي من خالل التعاون مع أصدقائنا الجدد المقیمین ھناك.
خالل اشتراكھا في المعارض السابقة من "دوكومنتا"، والتزامھا الطویل كناشطة سیاسیة في المدینة، حًال 

العمل مع العدید من المؤسسات ذات الصلة  مثالیًا. كما شاھدنا أندریا لینینكوھل، بتجربتھا الطویلة في
بدوكومنتا إلى جانب معارض دوكومنتا السابقة، بصفتھا نقطة اتصال ضروریة بیننا وبین المؤسسات داخل 
مدینة كاسل وخارجھا. كما أن اشتراك ھؤالء األشخاص بصفتھم فریقنا الفني یجعلنا قادرین على المشاركة 

 برحلة العمل إلنجاز النسخة الخمسة عشر لدوكومنتا. والتخیل والعمل بجد واالستمتاع
 
 
 


