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فنون بصرية

في بيروت ،آمال قناوي تنبأت بموتنا
كشهاب سريع عبرت سماء الفن
وانطفأت قبل شهر عن  38عامًا.
املصرية التي رسمت رحيلها
التشكيلية ُ
قبل سنوات ،شًغلت بتأويل العالقة مع
كاشفة مأزق الذات وهشاشتها.
الجسد،
ُ
عملها «سوف تقتل» تعرضه غاليري
 Q Contemporaryفي بيروت
القاهرة ــ سيد محمود
ي �ص �ع��ب ال� �ف� �ص ��ل ب�ي��ن أع � �م� ��ال آم� ��ال
ق� �ن ��اوي ( 1974ـ �ـ �ـ �ـ  )2012ال�ب�ص��ري��ة
ون �ص��وص �ه��ا األدب� �ي ��ة ال�ق�ل�ي�ل��ة ال�ت��ي
كتبتها لتجاور غالبية معارضها.
ف ��ي ت �ل��ك ال �ن �ص��وص ،ي�م�ك��ن ال�ع�ث��ور
ع�ل��ى مفاتيح لتفسير ع��امل�ه��ا ،ال��ذي
كشف عن روح طليعية لفنانة ظهرت
كشهاب عابر منذ معرضها األول في
«مهرجان النطاق» ف��ي القاهرة عام
 . 2001تأرجحت نصوصها السردية
بني رغبة أنثى في البوح وحاجتها
الى التمرد وكسر االع��راف ،مع وعي
وتأمل النشغاالت ال��ذات .لقد كشفت
ع ��ن روح ق �ل �ق��ة ت �ه �ج��س ب��اك �ت �ش��اف
القوانني التي تحكم الجسد.
في اشتغاالتها الفنية ،آمنت قناوي
ّ
ب� � ��أن وج� � ��ود ال � � ��ذات ال ي �ت �ط��اب��ق م��ع
اس�ت�ق�لال�ي�ت�ه��ا .م ��ن ه �ن��ا ،س �ع��ت إل��ى
ت�ح��دي��د عالقتها ب��ال��وج��ود وال �ع��دم.

ّ
قارب النقاد فنها من منظور نسوي
ّ
فسر العالمات البصرية املتكررة في
أعمالها تفسيرًا نفسيًا محضًا يقابل
ب�ي�ن االن ��وث ��ة وال� ��ذك� ��ورة ف ��ي ث�ن��ائ�ي��ة
مبتذلة تعيد إنتاج الكليشيه املعتاد
عن وضعية املرأة الفنانة في العاملني
ال �ع��رب��ي واإلس�ل�ام ��ي أك �ث��ر م��ا يظهر
ذل��ك ال�ط�م��وح ال�ف��ذ ف��ي ت��أم��ل العالقة
مع الفن كأداة للتعبير وللتغيير في
آن واح� ��د .ظ �ه��رت أع �م��ال ق �ن��اوي في
نهاية التسعينيات ضمن منظومة
م��ن االن�ت��اج االدب��ي وال�ف�ن��ي ،توصف
ف� ��ي األدب� � �ي � ��ات امل� �ص ��ري ��ة ب � �ـ «ك �ت��اب��ة
الجسد» وفنونه .مساحات ابداعية
عملت على تأويل العالقة مع الجسد
ب �ط��ري �ق��ة ك �ش �ف��ت م � ��أزق ه� ��ذه ال� ��ذات
وه �ش��اش �ت �ه��ا ،وراه� �ن ��ت ع �ل��ى ال�ح�ي��ز
ال �ش �خ �ص��ي أك � �ث ��ر م� ��ن ال� �س� �ع ��ي ال ��ى
ال��ذوب��ان ف��ي امل�ج�م��وع .س�ع��ي ارت�ب��ط
بنزع الروح التبشيرية عن الفن ،وقد
ً
فرض هذا االنتاج نفسه ممثال عالمة
مهمة ف��ي الثقافة امل�ص��ري��ة .ف��ي هذا
السياق ،أوج��دت قناوي لغة بصرية
قادرة على مخاطبة الجميع هربًا من

ّ
عزلة يعانيها الفن املعاصر .تجلى
هذا املسعى منذ أعمالها األول��ى مع
ش�ق�ي�ق�ه��ا ع �ب��د ال �غ �ن��ي ق� �ن ��اوي ال�ت��ي
ج��اورت بني النحت والفوتوغرافيا،
وت � � � �ط � � � ّ�ورت الح � �ق � ��ًا ال � � ��ى ال �ت �ج �ه �ي��ز
والفيديو آرت .ب��رزت موهبة قناوي
ف��ي ع�م�ل�ه��ا ال�ش�ه�ي��ر «امل �ط �ب��خ» ال��ذي
ن��ال «جائزة بينالي القاهرة .»2010
تجهيز يكشف حميمية العالقة التي
ق��د تجمع ام ��رأة ع�ص��ري��ة بتفاصيل
مطبخها اليومية .قدمت في القاعة
ً
مطبخًا ك��ام�لا ي�ح��وي رك�ن��ًا يحتشد
ب��أص��ص ال ��زرع وأق �ف��اص العصافير
م��ع م��راي��ا وث�ل�اث ق�ن��وات تبث ص��ورًا
ً
ال �ك �ت��رون �ي��ة (ف �ي��دي��و) ت�ظ�ه��ر أط �ف��اال
ف��ي م��درس��ة ي�ق��دم��ون األن��اش�ي��د .رغم
ال �غ �ن ��اء ،ي� �م ��ارس ع �ل �ي�ه��م ال �ق �ه��ر م��ن
م��درس�ه��م ،وال�ث��ان�ي��ة تجسد شخصًا
ع� �ل ��ى ك� ��رس� ��ي م� �ت� �ح ��رك ي� �ه ��ز رأس � ��ه
ف�ق��ط .أم��ا الثالثة فتقدم ع��رض��ًا حيًا
بالفيديو حيث بدت آمال زاحفة على
األرض ت �ق��ود م �ج �م��وع��ة م ��ن ال�ب�ش��ر
البسطاء ،يزحفون خلفها على مرأى
املارة والسيارات.

وكما ينطلق كتاب األدب مما يسمى
«ال �ك �ت��اب��ة ب�ف�ع��ل ال �ي��وم �ي��ات» ،أع�ط��ت
ق� �ن ��اوي م �س��اح��ة ك �ب �ي��رة م ��ن عملها
ليومياتها التي جمعت بني السردي
وال�ب�ص��ري ف��ي ت�ج��اور م��ده��ش .نجد
ُ
أثرها في فيديو آرت «س��وف تقتل»
ال ��ذي ن��ال «ج��ائ��زة ب�ي�ن��ال��ي ال�ش��ارق��ة
ال� �ث ��ام ��ن» ع� ��ام  .2007ه� ��ذا امل �ش ��روع
امل �س �ك��ون ب��ال �ع �ن��ف ال � ��ذي تحتضنه
ح��ال �ي��ًا غ��ال �ي��ري Q Contemporary
ال� �ب� �ي ��روت� �ي ��ة ،ع � �ب� ��ارة ع� ��ن م �ج �م��وع��ة
رس��وم ل�ق�ن��اوي تفحص ال�ع�لاق��ة بني
االن�س��ان ومحيطه م��ن خ�لال أحالمه

رسوم تفحص العالقة
بين اإلنسان ومحيطه
من خالل أحالمه

ّ
تتجسد أمامنا على الحائط.
التي
ّ
طورت الفنانة العالقة مع هواجسها
ال � ��ى م �س ��اح ��ة أك� �ث ��ر ت � �ح� ��ررًا ت �س��ائ��ل
محطات رئيسية في تجربة الحياة،
ً
منذ ال ��والدة م��رورًا ب��ال��زواج وص��وال
ال � ��ى امل � � ��وت ،ال � ��ذي اخ �ت �ط �ف �ه��ا ب��اك �رًا
وك��ان��ت واع �ي��ة ب��اق �ت��راب��ه ،رب �م��ا قبل
أن ت �ك �ت �ش��ف إص��اب �ت �ه��ا ب��ال �س��رط��ان
ب� � �س� � �ن � ��وات .ف � �ق� ��د س � ��أل � ��ت ف� � ��ي أح� ��د
ن�ص��وص�ه��ا ال �س��ردي��ة« :ه ��ل س��أم��وت
ب �ع��د ال �ح �ي��اة أو خ�ل�ال �ه ��ا؟» .غ��ال�ب�ي��ة
أعمال قناوي دارت في أجواء غرائبية،
ل �ك��ن ال ي �م �ك��ن رده� � ��ا ال � ��ى م �ن��اخ��ات
«الواقعية السحرية» .اشتغلت على
ّ
تفاصيل موغلة في واقعيتها ،اال أن
مزجها االطار الواقعي مع عالم يقوم
بالغريب واملستحيل
على االصطدام ّ
ح ��دوث ��ه ي �ب��دو ك ��أن ��ه ي �ج �س��د م�ق��ول��ة
ّ
م��ارت��ن ج��ي ،ال ��ذي ي��رى أن «ال�غ��ري��ب
هو مجاز هذا العصر».
«س � ��وف ت �ق �ت��ل» :ح �ت��ى  6ت �ش��ري��ن األول
(أكتوبر) ـــ ( Q Contemporaryالزيتونة
ـ وسط بيروت) ـ لالستعالم03/300520 :

«سوف تقتل»
(تجهيز فيديو
ورسم ـــ )2006

كوابيس المخيلة
في حواراتها ،تحدثت آمال قناوي عن هوسها
بـ «االنزياح» الذي قادها إلى «الغابة األرجوانية
املصطنعة» (رسوم متحركة بالفيديو .)2005
يقوم العمل على حلم تتكرر فيه عبارة «الغابة
األرجوانية املصطنعة» .هناّ ،
عرت األشياء،
وأعضاء الجسم ،واستخدمت قطعه لتكون
عناصر رئيسية في العمل ،حيث مثلت كل
قطعة بطلة الحكاية .نظرت قناوي الى نفسها
في أوقات كثيرة من تجربتها كـ «شهرزاد
معاصرة» ،تملك إعادة تركيب الحكاية بما
ينسجم مع حضورها الجديد ،وأقامت عالقة مع
ً
ً
«أجزاء
بطلة الحكاية ،بوصفها كال واحدًا ّأو
خاصة» تتغذى ،دائمًا وبال نهاية .إنها ذروة
التعاطي مع «املسخ» املقبل من مخيلة لم تكف
عن إنتاج الكوابيس.

تشكيل

رانيا المدرس في مدار البورتريه
حسين بن حمزة
ال ع�لاق��ة مل��ا ت��رس �م��ه ران �ي��ا امل ��درس
– س�ي�ل�ف��ا ب��ال �ت �ج��رب��ة االس�ت�ث�ن��ائ�ي��ة
لوالدها فاتح امل��درس .االبتعاد عن
التأثير املباشر لألب هو أمر إيجابي
طبعًا ،لكن الجهة التي ذهبت إليها
ال��رس��ام��ة ال �س��وري��ة ال �ش��اب��ة ت�ط��رح
أس �ئ �ل��ة ع ��دي ��دة ع ��ن أع �م��ال �ه��ا ال �ت��ي
ُ
تكاد تختصر ف��ي ف��ن البورتريه .ال
ن��ري��د أن ن�ع�ط��ي ح�ك�م��ًا م�ب��رم��ًا على
ت �ج��رب��ة ال ت� ��زال ف��ي ب��داي��ات �ه��ا ،لكن
التركيز على رس��م ال�ب��ورت��ري��ه (ق��د)
يحصر خيارات التجربة في مساحة
مستقبلية ضيقة.
ما نراه في معرضها البيروتي Rêve
 – évolutionالذي تحتضنه غاليري

ّ
ّ
 ،Art Circleي� ��ؤك� ��د أن ال ��رس ��ام ��ة
ت �س �ت��أن��ف م ��ا ب ��دأت ��ه ف ��ي م�ع��رض�ه��ا
ال��دم�ش�ق��ي ق�ب��ل ع��ام�ين ،ح�ي��ث تحتل
الوجوه ،وخصوصًا النسائية تسع
لوحات من أصل اثنتي عشرة لوحة.
الوجوه التي تتبادل النظرات على
ج� � � ��دران ال � �ص ��ال ��ة ،ت �م �ن��ح امل� �ع ��رض
م��زاج��ًا م��وح �دًا .ال��وح��دة متأتية من
تشابه املالمح األنثوية ،ومن تقنية
إنجاز هذه املالمح .تستخدم املدرس
وسائط مختلفة في رسم البورتريه.
هناك حضور واض��ح ألل��وان الشمع
والباستيل وال�ح�ب��ر ،لكن الخطوط
ال �ص��ري �ح��ة ه ��ي األب � � ��رز ف ��ي ت��أل�ي��ف
اللوحة .خطوط ذات حس غرافيكي
ّ
يحول البورتريهات إلى تصميمات
مبتكرة ف��ي م� ��وازاة ك��ون�ه��ا وج��وه��ًا

ب � �ش� ��ري� ��ة .ه� � �ك � ��ذا ،ت� �ت� �ح ��ول امل�ل�ام ��ح
إل � ��ى ت� �ض ��اري ��س ت �ح �ت �م��ل ت��زي�ي�ن�ه��ا
ب��إض��اف��ات م�خ�ت�ل�ف��ة ،ب�ي�ن�م��ا تقترب
ال� ��وج� ��وه م ��ن ف� �ك ��رة «امل � ��ودي � ��ل» م��ع
ت�ش��اب��ه األف� ��واه واألن� ��وف وال�ع�ي��ون.
االخ� �ت�ل�اف ��ات ت ��أت ��ي م ��ن اإلض ��اف ��ات
الصغيرة التي تحاول كسر نمطية
البورتريه .أحيانًا تأتي على شكل
ّ
ط�ي��ور ص�غ�ي��رة ت�ح��ل��ق ف��ي س�م��اوات
ّ
ال �خ��دي��ن ،بينما ط��ائ��ر وح�ي��د يحط
على خط يصل بني الحاجبني ،كما
ف ��ي ل��وح��ة «رؤي � � ��ة» ،ب�ي�ن�م��ا ت�ن�س��دل
ع�ل��ى ال��وج��ه ش�ج��رة خريفية ع��اري��ة
األغ�ص��ان ف��ي لوحة «شجر الجنة».
ف��ي ل��وح��ات أخ ��رى ،ت��ورق األغ�ص��ان
وتزهر ف��وق الوجه ،وتعود الطيور
بأعداد أكبر لتحتل الوجه وخلفية

تزيينية
خلطة
ّ
وتسويقية في بعض
ّ
األعمال

ال� �ل ��وح ��ة ،أو ت �ص �ب��ح ط ��ائ� �رًا ك �ب �ي �رًا
ي � �ن� ��اف� ��س امل �ل ��ام� � ��ح ع � �ل� ��ى م� �س ��اح ��ة
اللوحة ،أو تغيب الطيور نهائيًا ،كي
ت�س�ت�ف��رد ال�ع�ي��ون اآلس �ي��ة باملتلقي.
ف��ي ل��وح��ة ب�لا ع �ن��وان ،ي�ت��دل��ى ط��ائ� ٌ�ر
أزرق ص �غ �ي��ر م� ��ن األذن ك ��اق �ت ��راح
م�ب�ت�ك��ر ل�ش�ك��ل األق� � ��راط ،وف ��ي ل��وح��ة
أخ � ��رى ،ي�ن�ش�ط��ر ال ��وج ��ه ن�ف �س��ه إل��ى

وجهني ،وتظهر ألول مرة ٌ
يد تخترق
ال��وج�ه�ين .ال�ي��د تكبر وتحتل لوحة
ك ��ام �ل ��ة ،ث ��م ن� ��رى ي ��دي ��ن ت �ت�لام �س��ان
باإلبهامني ف��ي ل��وح��ة تالية ،بينما
ّ
الطائر األزرق الذي حلق في لوحات
ً
س ��اب �ق ��ة ،ي �ص �ب��ح ب� �ط�ل�ا وح� �ي� �دًا ف��ي
لوحة منفصلة.
ف ��ي ال �ن �ه ��اي ��ة ،ت� �ت ��رك ت �ج��رب��ة ران �ي��ا
امل� ��درس ان�ط�ب��اع��ًا ل�ط�ي�ف��ًا وإي�ج��اب�ي��ًا
لدى املتلقي ،لكن ذلك ال يلغي القيم
التزيينية والتسويقية في أعمالها
التي تبدو خفيفة ،وعلى استعداد
مسبق ملراودة املقتنى االفتراضي.
*  :Rêve – évolutionحتى  11تشرين
األول (أكتوبر) ــ «غاليري آرت سيركل»
(الحمرا) .لالستعالم03/027776:

