CUT/GASH/SLASH
A D A C H I

M A S A O

A Militant Theory of Landscape

The filmmaker, screenwriter, film theorist, artist,
and political activist Adachi Masao (b. 1939) is
considered—along with Koji Wakamatsu and
Nagisa Oshima—a leading figure in Japanese
New Wave Cinema. Since the 1960s, Masao has
produced many experimental films and written
film scripts on a range of political topics. In the
1970s, Masao joined Nihon Sekigun, the Japanese
Red Army (a communist group founded by Fusako
Shigenobu in Lebanon in 1971), for the purpose of
supporting the Palestinian struggle. After a trip to
the Cannes Film Festival, Masao and Wakamatsu
stopped in Beirut to interview and film Palestinian
fighters. Masao declared himself a militant for
the World Revolution and the Arab cause. He then
spent 27 years in the Middle East: for the most part
in the Bekaa Valley and, after the withdrawal of the
Red Army from Bekaa in 1997, in Beirut.
There is little information about this period of
Masao’s life. He claimed to have worked on several
projects, but all film material was destroyed during
air strikes. In 1997, Masao, along with four other
members of the Japanese Red Army, was arrested.
The arrest—which the newspapers of the day saw
as part of the U.S.-sponsored Middle East peace
process, and the Lebanese government’s intention
to boost its international image—provoked a wave of
indignation among Lebanese and Palestinian leftist
groups, university students, local intellectuals,
government ministers, and religious leaders.
The arrest also mobilized, according to different
accounts, from 100 to 160 attorneys, who declared
their intention to be part of the defense team. In the
end, the team was reduced to 50 lawyers due to the

space constraints of the courtroom. Beginning in
1997, Masao spent three years in Roumieh prison
in northern Beirut for passport forgery, illegal
entrance, and residency in Lebanon—accusations
he categorically denied in court. Due to the absence
of an extradition treaty between Lebanon and
Japan, he waited several years in a legal limbo until
the completion of the juridical procedures. While in
prison, Masao converted to Orthodox Christianity
and married; he also practiced acupuncture and
produced a series of drawings. In 2001, he was
extradited to the Japanese authorities. Local media
explained the extradition, and its timing, as part of
the Lebanese government efforts to secure muchneeded resources and investments for post–Civil
War reconstruction from the USA and Japan.
AUB Art Galleries opens its current exhibition,
Cut / Gash / Slash—Adachi Masao—A Militant
Theory of Landscape, with the aim of reintroducing
Adachi Masao to the Lebanese public following his
eighteen-year absence from Lebanon (2001–2019).
While his name may sound familiar within certain
Arab political and cultural circles, Masao’s art,
films, books, and film theories are much-less
known or studied. In addition, the exhibition seeks
to introduce Masao’s films and theory of cinematic
landscape into AUB’s academic community and
curricula. Specifically, the exhibit brings to the
public and students’ attention the so-called
discourse of cinematic fukei-ron (literally “theory
of landscape” in Japanese) that emerged in Japan
at the end of the 1960s. Masao was one of the main
contributors and practitioners to the theory.
This exhibition highlights two of Adachi Masao’s
major films: A.K.A. Serial Killer (Ryakusho: Renzoku
Shasatsuma, 1969), which is a classic example of
cinematic fukei-ron, and the propaganda newsreel The
Red Army / PFLP: Declaration of World War (SekigunPFLP: Sekai Sensō Sengen, 1971). Additionally, we
show Masao’s drawings, books theorizing fukei-ron,

photos by the renowned photographer and critic
Nakahira Takuma (1938–2015), posters produced
by Japanese Neo-Dada artists of the 1960s Genpei
Akasegawa (1934–2014), and a documentary shot
by Joji Ide of Juro Kara’s Jokyo Gekijo (The Situation
Theater) performances in Lebanon and Syria in the
1970s. Additionally, four other films by Adachi Masao
are screened: Yûheisha–Terorisuto (The Prisoner,
2006), Bowl (1961), Galaxy (1967), and Female Student
Guerrillas (1969). Lastly, we have put together an
improvised collection of texts by or about Masao—
which have been selected from a large body of
writings in Arabic, French, Japanese, and English and
written during different decades—as well as more
specific writings on the theory of landscape by Masao
Matsuda—which we have translated into English for
the first time for this project.
Octavian Esanu and Go Hirasawa

* For the full version of this curatorial statement please see
exhibition publication.

النصـوص المكتوبـة بالعربية والفرنسـية واليابانية واإلنجليزية

 وفـي السـجن اعتنـق مسـاو.إلنهـاء اإلجـراءات القضائيـة

المعـدة خلال عقود مختلفـة إلى جانب كتابـات حول نظرية
المشـهد لمسـاو ماتسـودا والتـي ُترجمـت للمـرة األولـى إلـى

 كمـا قام بممارسـة الوشـم،المسـيحية األرثوذكسـية وتـزوّ ج

.اللغـة اإلنجليزيـة لهـذا المعـرض

 وكانـت وسـائل إعلام محليـة قـد.قبـل السـلطات اليابانيـة

 تـم اسـترداده مـن٢٠٠١  فـي العـام.وكانـت لـه عـدة رسـومات
أوضحـت أن االسـترداد وتوقيتـه هـو مـن الجهـود التـي تقوم

أوكتافيان إينساو وجو هيراساوا

 كــــاش/  جــــاش/ كــــات
أداشـــي مســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاو
المشـــــهد مـــــن وجهـــــة نظـــــر محـــــارب

بهـا الحكومـة اللبنانيـة للحصـول علـى مصـادر ضروريـة
واسـتثمارات مـن أجـل مرحلـة إعمـار مـا بعـد الحـرب مـن
.الواليـات المتحـدة األمريكيـة واليابـان

ّ
والمنظـر
، وكاتـب السـيناريوهات،يعتبـر المخـرج السـينمائي
 أداشـي مسـاو (المولود، والناشـط الفني والسياسـي،لألفالم

.* النص الكامل في كتيب المعرض

تفتتـح المعـارض الفنيـة فـي الجامعـة األمريكيـة فـي بيـروت

 إلـى جانـب كوجـي واكاماتسـو وناجيسـا أوشـيما،)١٩٣٩ فـي

المشـهد من-أداشـي مساو-كاش/جاش/معرضها كات

.شـخصيات رائـدة فـي الموجـة الجديـدة للسـينما اليابانيـة

وجهة نظر محارب هادفة إلى إعادة تقديم أداشـي مسـاو

 أنتـج مسـاو العديـد مـن،ومنـذ سـتينيات القـرن الماضـي

-٢٠٠١( للجمهـور اللبنانـي إثـر سـنوات غيابـه الثمانيـة عشـرة

األفلام التجريبيـة وكتـب سـيناريوهات أفلام حـول عـدد من

 وبالرغـم مـن كـون اسـمه مألوفـا فـي بعض.) عـن لبنـان٢٠١٩

، وفـي سـبعينيات القـرن الماضـي.الموضوعـات السياسـية

 إال أن فنه،األوسـاط الثقافيـة والسياسـية فـي العالم العربـي

 أو الجيـش األحمر الياباني،التحق مسـاو ب نيهون سـيكيجون

وأفالمـه وكتبـه ونظرياتـه حـول األفلام كانـت معروفـة أو

١٩٧١ (مجموعـة شـيوعية أسسـها فوسـاكو شـيكونوبو عـام

 كمـا أن المعـرض يسـعى إلـى تقديـم.مدروسـة بنسـبة أقـل

 وإثـر زيـارة.فـي لبنـان) غايتهـا مسـاندة القضيـة الفلسـطينية

أفلام مسـاو ونظريتـه السـينمائية حـول المشـهد لمجتمـع

 توقـف مسـاو وواكاماتسـو فـي،لمهرجـان كان السـنيمائي

 فهـو يلفـت.الجامعـة األمريكيـة األكاديمـي ومناهجهـا

 حينهـا.بيـروت لمقابلـة مقاتليـن فلسـطينيين وتصويرهـم

انتبـاه الجمهـور والطلاب إلـى الخطـاب السـينمائي المعروف

أعلـن مسـاو أنـه مقاتـل فـي سـبيل الثـورة العالميـة و قضيـة

رون» (نظريـة المشـهد باليابانيـة) الـذي انبثق في-ب «فـوكاي

 ُجلهـا فـي، عاماً فـي الشـرق األوسـط٢٧  وأمضـى.العـرب

 وكان مسـاو أحد.اليابـان فـي أواخـر سـيتينيات القـرن الماضي

 وبعـد انسـحاب الجيـش األحمـر مـن البقـاع فـي،وادي البقـاع

.المسـاهمين األساسـيين والممارسـين لهـذه النظريـة

. اسـتقر فـي بيـروت،١٩٩٧ العـام

:يسـلط هذا المعرض الضـوء على اثنين من أفالمه األساسـية

.ال تتوافـر معلومـات وفيـرة حـول تلـك الحقبـة مـن حياتـه

،» رنزوكـو شاساتسـوما: («رياكوشـو،»أ القاتـل المتسلسـل.ك.«أ

 لكـن موادهـا قـد،ينقـل مسـاو أنـه عمـل علـى عـدة أفلام

 إلى،رون- والـذي يعـد مثـاال كالسـيكيا لموجـة فوكـي،)١٩٦٩

 تـم اعتقـال،١٩٩٧  وفـي العـام.دُ ّمـرت بفعـل غـارات طيـران

 فيلـم سـينمائي إخبـاري:» ب ف ل ب/ جانـب «الجيـش األحمـر

.مسـاو إلـى جانـب أربعـة مـن أعضـاء الجيـش األحمـر اليابانـي

 سـيكاي سـينزو:ب ف ل ب-إعلان حـرب عالميـة (سـيكيجون

الـذي اعتبرتـه صحـف تلـك الفتـرة بأنـه-أثـار ذلـك االعتقال

 كمـا نقـدم فـي هذا المعرض رسـومات مسـاو.)١٩٧١ ،سـنجن

جـزء مـن عمليـة السلام فـي الشـرق األوسـط المدعـوم

 وصـورًا للمصـور المعـروف،وكتبـه التنظريـة لفوكـي رون

 ورغبـة مـن الحكومـة اللبنانيـة فـي تلميـع صورتهـا،أمريكيـا

 وملصقـات أعدهـا،)٢٠١٥-١٩٣٨( والناقـد ناكاهيـرا تاكومـا

موجـة اسـتنكار عند عـدة مجموعات-علـى الصعيـد الدولي

فنانـون يابانيـون ينتمـون للدادائيـة الجديـدة فـي سـتينيات

 ومثقفيـن، وطلاب جامعـات،لبنانيـة وفلسـطينية يسـارية

،)٢٠١٤-١٩٣٤( القـرن الماضـي مـن أمثـال جينبـي أكاسـيجاوا

 كمـا دفـع االعتقـال إلـى. ووزراء وقـادة دينييـن،محلييـن

معـدًا مـن قبل جوجـي إدي لعروض مسـرحية جورو
ًوتوثيقا
ّ

 عبّـروا، بحسـب مصـادر متعـددة،ً محاميا١٦٠  إلـى١٠٠ حشـد

)Situation Theater كارا «جيوكـو جيكـو» (مسـرح الموقـف

 فـي.عـن رغبتهـم فـي أن يكونـوا فـي عـداد فريـق الدفـاع

 فضلا عـن.فـي لبنـان وسـوريا فـي سـبعينات القـرن الماضـي

 محامياً بسـبب٥٠  تـم اختـزال الفريـق إلـى،نهايـة المطـاف

 سـيتم عـرض أربعـة أفلام أخـرى ألداشـي مسـاو فـي،ذلـك

 قضـى مسـاو،١٩٩٧  بـدءًا مـن العـام.ضيـق قاعـة المحكمـة

») «الطشـت٢٠٠٦ ،تيروريسـوتو» (السـجين- «يوهيشا:المعـرض

ثلاث سـنوات فـي سـجن روميـة شـمال بيـروت بتهمـة تزويـر

.)١٩٦٩( » «ميليشـيات طالبيـة أنثويـة،)١٩٦٧( » «المجـرة،)١٩٦١(

 وهي، ودخـول وإقامـة غيـر مشـروعيْن فـي لبنـان،جـواز سـفر

 لقـد قمنـا بجمـع مجموعـة مـن النصـوص حـول،أخيـرا

 وبسـبب غياب.اتهامـات نفاهـا بشـكل قاطع فـي المحكمة

والتي تـم اختيارهـا مـن مجموعـة واسـعة مـن-مسـاو

 انتظر مسـاو عدة سـنوات،اتفاقيـة اسـترداد بيـن لبنان واليابان

