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تستضیف مؤسسة "مدرار" للفن المعاصر، الخمیس القادم الموافق
15 مایو، افتتاح معرض "1971، صن رع في مصر"، للفنان

"طوم بوجارت"،في تمام السابعة مساًء، ویستمر المعرض حتي 13
یونیو القادم

سیتم استضافة حفل لفرقة "أقزام شرق العجوزة"، و فرقة " األیادي
الخفیة"، في لیلة اإلفتتاح، وسیقوم كالھما بعزف مختارات من

موسیقى "صن رع"، باإلضافة إلى مقطوعات أصلیة ألفت كإشارة
تقدیر للفنان

یقدم المعرض العدید من األعمال الفنیة لبوجارت، والتي تقوم على
بحثھ المتواصل في حیاة وأعمال صن رع رائد الجاز األسطوري،

وتعد زیارة صن رع لمصر في عام 1971 ھي نقطة إنطالق مشروع بوجارت البحثي

ولد صن رع (1914-1992) في والیة أالباما بالوالیات المتحدة األمریكیة، وكان رائًدا أسطورًیا في موسیقى الجاز، ومتصوًفا،
وشاعرًا، وفیلسوفاً، عند والدتھ حمل أسم ھرمان بول بلونت، لكنھ غیر إلى "لو سوني رع" بعد أن شھد رؤیة جعلتھ یعتقد أنھ

جاء من كوكب زحل، منذ ذلك الوقت فتن صن رع بالفضاء الخارجي ومصر القدیمة، ویعد تضمین رع إلھ الشمس عند
المصریین في أسمھ أول إستدعاء للثقافة المصریة القدیمة ومعتقداتھا قام بھ من بین استدعاءات عدة، اشتھر صن رع

بغرائبیتھ بقدر ما اشتھرت موسیقاه، حیث تعكس إنتاجاتھ الصوتیة المتفردة عددًا ال حصر لھ من األسالیب ومصادر اإللھام،
منذ منتصف الخمسینیات وحتى موتھ قاد صن رع فرقة أسمھا "ذا أركسترا"، والتي استمرت في تقدیم خلیطھا الغرائبي من

موسیقى الجاز الحر، والبیبوب، والموسیقى اإللكترونیة بقیادة مارشل آلن

تتضمن األعمال المعروضة بمعرض بوجارت، رسومات وتجھیزات وعروض أدائیة، وفیدیوھات، وأعمال مجسمة، باإلضافة
إلى أعمال بوجارت الفنیة سوف یقدم المعرض أیضاً متحفاً مؤقتاً لصن رع یتضمن كتب كتبت عنھ وإسطواناتھ وأعمال أخرى

الفنان طوم بوجارت:
اتجھ منذ عقد إلى الفن بعد عملھ في مجال حقوق الالجئین، و تم تنسیق أعمالھ الفنیة من خالل مشاریع بحثیة طویلة األمد

كثیرًا ما تستعرض نقاط التقاطع بین النزعة اإلنسانیة، وحقوق اإلنسان، والسیاسة، والترفیھ، والفن، والترویج اإلعالمي، عام
2009 انتقل بوجارت إلى مدینة عمان وأصدر منذ ذلك الحین سلسلة من األعمال ضمن المشروع الذي یحمل عنوان "انطباع،

الشرق األدنى"، وھو مشروع مستوحى من تجربتھ كأوروبي یعیش في الشرق األوسط، ویطرح من خاللھ تساؤالت عن
مستویات فھمھ للمسائل المعاصرة في المنطقة عن طریق السخریة والنقد.


