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ثقافة وناس

تشكيل

السري لسهيل سليمان
المختبر
في
ّ

ال ـف ـنــان الـمـقـيــم ف ــي عاصمة
ال ـض ـبــاب ،خ ــارج عــن المنظومة
ومـ ـع ــايـ ـي ــر الـ ـ ـس ـ ــوق .زار م ــرة
«دوك ـيــوم ـن ـتــا» الـشـهـيــر ،فخال
نفسه في عالم «فوغ ماغازين».
مـعــرضــه الـحــالــي فــي «أج ـيــال»،
يبقى وفيًا ألسلوبه المبني على
المتلقي واستدرار
االشتباك مع
ّ
تفاعله

روي ديب
بــالـتـعــاون مــع القيمة الفنية أمــانــدا
أب ــي خـلـيــل ،ت ـقـ ّـدم «غــال ـيــري أجـيــال»
معرضًا فـ ّ
ـرديــا واستثنائيًا بعنوان
Just About Touching The Structure
للنحات الـلـبـنــانــي سهيل سليمان.
االس ـت ـث ـنــائــي ف ــي م ـع ــرض سـلـيـمــان
أن ــه ال ي ـق ـ ّـدم مـنـحــوتــاتــه ب ــل يكشف
ل ـنــا م ــراح ــل ت ـطــويــر أع ـمــالــه الـفـنـ ّـيــة
ع ـبــر رس ــوم ــات ــه .خ ــال زي ـ ــارة قــامــت
بـهــا أمــانــدا أب ــي خليل إل ــى محترف
سليمان في لندن ،لفت انتباهها ّ
كم
ّ
ال ــرس ــوم ــات امل ــوزع ــة عـلــى ال ـج ــدران.
هكذا ،ولدت فكرة املعرض بعد حوار
طويل بينها وبني الفنان حول ّ
كيفية
عرض تلك الرسومات في بيروت.
ب ــدأ سـهـيــل سـلـيـمــان ( )١٩٥٢عــرض
أع ـمــالــه م ـنــذ ب ــداي ــات الـثـمــانـيـنـيــات
ف ــي ل ـن ــدن ح ـيــث ي ـق ـيــم ح ـتــى ال ـي ــوم.
ي ـص ـع ــب حـ ـص ــر أعـ ـم ــال ــه فـ ــي خ ــان ــة
النحت الكالسيكي ،هو يميل غالبًا
إل ـ ـ ــى م ــوضـ ـع ــة مـ ـنـ ـح ــوت ــات ــه ض ـمــن
ّ
سـيــاق تجهيزات ّ
تفاعلية مع
فنية
ال ـج ـم ـه ــور ،وم ـت ـب ـ ّـدل ــة وف ـ ــق ت ـفــاعــل
الجمهور معها.
في ّ ،٢٠٠٨
قدم سليمان عمله Raining
( Stonesتمطر حـجـرًا) فــي «غاليري
ج ــان ــن رب ـ ـيـ ــز» فـ ــي ب ـ ـيـ ــروت .ارت ـك ــز
التجهيز إلى منحوتة مصنوعة من
ض ـمــن ق ــال ــب من
ح ـج ــارة م ـص ـبــوبــة ّ
الشمع .املنحوتة معلقة فوق صحن
حديدي ومحاطة بمولدات لشعالت
حــراريــة .تلك املــولــدات تتفاعل فقط
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مــع اق ـتــراب الجمهور مــن املنحوتة،
فتلقي اللهب عليها لـيــذوب الشمع
فـتـتـســاقــط ال ـح ـج ــارة ع ـلــى الـصـحــن
ـدي مـ ـص ــدرة ص ــوت ــا ُي ـسـ ّـجــل
ال ـح ــدي ـ ّ
ويـعــاد بثه فــي باقي غــرف املعرض،
باإلضافة إلــى فيديو ينقل مباشرة
تـحــوالت املـنـحــوتــة فــي غ ــرف أخ ــرى.
ّ
التفاعلية استوحاها
تلك املنحوتة
سليمان مــن خبر قــرأه فــي الصحف
خ ـ ـ ـ ــال االنـ ـ ـتـ ـ ـف ـ ــاض ـ ــة ال ـ ـثـ ــان ـ ـيـ ــة ع ــن
ّ
م ــروح ـي ــات اســرائ ـي ـلـ ّـيــة ت ـحــلــق فــوق
الضفة وتــرمــي أح ـجــارًا مــن السماء.
ي ـض ـع ـنــا س ـل ـي ـم ــان ض ـم ــن تـجـهـيــزه
ف ــي م ــوق ــع املـ ـس ــؤول ع ــن ال ـف ـعــل ،عن
تساقط الحجارةّ ،
ثم يمدد منحوتته
ف ــي ال ــزم ــان وامل ـك ــان ويــدع ـهــا تتخذ
ً
أش ـ ـكـ ــاال أخـ ـ ــرى أكـ ـ ــان ع ـب ــر ال ـص ــوت
أو الـ ـص ــورة امل ـن ـقــولــة م ـب ــاش ــرة إلــى
ّ
يتحول الفعل امللموس
غرف أخــرى.
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أمامنا واملـشــاركــون فــي صنعه ،إلى
ّ
مجرد صوت في الغرفة املجاورة ،أو
ص ــورة فــي غــرفــة أخ ــرى .عبر ّ
تجول
ّ
يتحولون
زوار املعرض في أروقـتــه،
ض ـم ــن مـ ـس ــاره ــم مـ ــن امل ـ ـسـ ــؤول عــن
الفعل إلى متلقيه في أشكال متعددة
تمامًا كما يحدث مع األح ــداث التي

يكشف لنا مراحل
الفنية
تطوير أعماله ّ
عبر رسوماته

ت ـج ــري ح ــول ـن ــا ،ف ـن ـق ـ ّـرر أن نـتـفــاعــل
م ـع ـه ــا ك ـم ـس ــؤول ــن عـ ــن الـ ـفـ ـع ــل ،أو
ّ
كمجرد مشاهد له ،أو قارئ لخبر في
الصحيفة قـبــل أن ننقل نـظــرنــا إلــى
خبر آخر.
ك ـم ــا ف ــي «ت ـم ـط ــر حـ ـجـ ـرًا» ك ــذل ــك فــي
أعماله األخ ــرى ،يبحث سليمان عن
تفاعل املشاهد مع عملهّ ،
مورطًا ّإياه
بشكل مباشر فــي تـحـ ّـول املنحوتة،
وواضعًا إياه في موقع املسؤول عن
خـيــاراتــه فــي تلك اللحظة املـبــاشــرة،
وبـ ــذلـ ــك فـ ــي م ــوق ــع املـ ـس ــائ ــل لـلـفـعــل
األك ـبــر ضـمــن الـسـيــاقــات السياسية
ّ
واالجتماعية على نطاق أوسع.
تـلــك املـســؤولـيــة فــي ال ـخ ـيــارات التي
يـلـقـيـهــا س ـل ـي ـمــان ع ـلــى امل ـش ــاه ــد لم
يتنصل منها كفنان بـحـ ّـد ذات ــه ،بل
ّ
اخ ـت ــار م ـنــذ س ـن ــوات ع ــدة أن يــتـخــذ
مــوق ـفــا واضـ ـح ــا م ــن تـ ـط ـ ّـور ال ـســوق
الفنية العاملية .رغم أنه ّ
قدم معارض
ّ
ّ
فردية عدة وشارك في أخرى جماعية
ب ـ ــن ب ــري ـط ــان ـي ــا وعـ ـ ـ ــدد م ـ ــن الـ ـ ــدول
األوروب ـ ـ ـيـ ـ ــة األخ ـ ـ ــرى ولـ ـبـ ـن ــان حـتــى
«بـيـنــالــي اإلس ـك ـن ـ ّ
ـدري ــة» ع ــام ،٢٠٠٧
ّ ّ
إال أن ــه لــم يــدخــل عــالــم الغاليريهات
ول ـيــس لــديــه م ــن يـقـيــم ل ــه امل ـعــارض
الـ ّ
ـدوريــة ويبيع أعماله فــي األســواق
ّ
الفنية ،ألنه هكذا اختار.
فــي حــوار بــن سليمان وأبــي خليل،
ّ
يعلق سليمان على منظومة العالم
ال ـف ـنــي امل ـع ــاص ــر م ــن ال ـغــال ـيــري ـهــات
واملتاحف واملعارض الضخمة التي
ل ــم ي ـف ـهــم ي ــوم ــا أسـ ـل ــوب ع ـم ـل ـهــا أو
حاجتها ،ال بل يستذكر زيارته ّإلى
م ـع ــرض «دوك ـيــوم ـن ـتــا» مـ ـ ّـرة بــأنـهــا
كــانــت أشـبــه بــزيــارة إلــى عــالــم «فــوغ
ماغازين».
ان ـ ـطـ ــاقـ ــا م ـ ــن ذل ـ ـ ــك املـ ـ ــوقـ ـ ــف ،دارت
ال ـن ـق ــاش ــات ب ــن أمـ ــانـ ــدا أبـ ــي خـلـيــل
ّ
كيفية تقديم
وسهيل سليمان حول
أع ـم ــال ــه ف ــي «غ ــالـ ـي ــري أج ـ ـيـ ــال» فــي
ّ
مهتمة
بـ ـي ــروت .وإذا كــانــت أم ــان ــدا
بـعــرض الــرســومــات ،فـكــان ال ب ـ ّـد من
إي ـ ـجـ ــاد سـ ـي ــاق ع ـ ــرض ال يـتـنــاقــض
م ـ ـ ــع م ـ ــوق ـ ــف الـ ـ ـفـ ـ ـن ـ ــان م ـ ـ ــن ال ـ ـسـ ــوق
ال ـف ـنـ ّـيــة .ه ـك ــذا ،اق ـتــرحــت أب ــي خليل
ع ـلــى سـلـيـمــان ت ـحــويــل ذل ــك املـكـعــب
األب ـي ــض ف ــي «غــال ـيــري أج ـي ــال» إلــى

فـضــاء مختلف أشـبــه بمحترفه في
ّ
الحرية الكاملة
لندن .تركت للفنان
ف ــي إعـ ــادة تـصـمـيــم امل ـك ــان ،وتــوزيــع
الــرســومــات بالطريقة الـتــي يجدها
األنسب .تقول أبي خليل لـ «األخبار»:
«كنت فقط الوسيط الــذي عمل على
إق ـنــاع سـهـيــل ب ـض ــرورة إخـ ــراج تلك
ال ـ ــرس ـ ــوم ـ ــات م ـ ــن س ـ ـيـ ــاق امل ـح ـت ــرف
ّ
األهمية
الخاص إلى املعرض ،بسبب
الـفـنـ ّـيــة الـتــي وجــدتـهــا فـيـهــا ،لكنني
ل ــم أرد أن آتـ ــي م ــن ق ـل ــب امل ـن ـظــومــة
الفنية التي يتموقع سهيل خارجها،
وأف ـ ــرض عـلـيــه قــوان ـي ـن ـهــا .تــركــت له
الـحـ ّ
ـريــة فــي تقديمها بالشكل الــذي
ّ
ال يتعارض مع مسيرته الفنية» .من
ّ
جهة أخــرى ،كان إصــرار سهيل على
تقديم أعماله بأسعار متاحة لجميع
زوار املـ ـع ــرض م ــن  ١٠٠ح ـت ــى ٩٠٠
دوالر أميركي .ويوضح لـ «األخبار»:
«تـلــك الــرســومــات ليست اسكتشات
ملـ ـنـ ـح ــوت ــات ــي ،ب ـ ــل رسـ ـ ــومـ ـ ــات أل ـج ــأ
إل ــى تنفيذها خ ــال مــراحــل تطوير
املـ ـنـ ـح ــوت ــات .رسـ ــومـ ــات ت ـســاعــدنــي
فــي اخـتـبــار أشـكــال وأب ـعــاد مختلفة
على الورق» .هكذا يقدم في املعرض
مجموعة مــن الــرســومــات ألعـمــال ّ
تم
تنفيذ بعضها ،وأخــرى لم تـ َـر النور
يومًا بعد .واختار أن ال ّ
يقدم صورًا
ّ
توثيقية للمنحوتات التي أنجزها
انطالقًا مــن تلك الــرســومــات ،إذ أراد
لتلك األخـيــرة أن ّ
تقدم كأعمال ّ
فنية
ّ
مستقلة عن املنحوتة.
في «غاليري أجيال» الذي تحول إلى
محترف النحات سهيل سليمان ،ال
ّ
الفني
منحوتات ،بل رحلة في عامله
ال ـخ ــاص .فــرصــة لـلـتـعـ ّـرف إل ــى فنان
اختار أن يتابع إنتاج أعمال ّ
فنية من
املنظومة املتحكمة بالسوق
خ ــارج
ّ
ّ
الفنية اليوم .إنها رحلة استثنائية
يــدعــونــا فـيـهــا ال ـف ـنــان إل ــى ال ـغــوص
معه في كواليس تجاربه ورسوماته
التي تسبق تنفيذ منحوتاته.
Just About Touching The Structure
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