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ثقافة وناس

فنون تشكيلية

أسامة دياب« :غرنيكا» سورية

ُ
معرض «ماذا حدث هنا» الذي افتتح
أخيرًا في «غاليري أيام» ،هو إشارة إلى
«ما يحدث» في البلد الذي عاش فيه
ثان
الرسام الفلسطيني كوطن ٍ
حسين بن حمزة

ه ـن ــاك ش ــيء أو ف ـك ــرة تـسـبــق إن ـجــاز
لوحات أسامة دياب ( .)1977ال نقصد
أن ي ـكــون ال ــرس ــم ارت ـجــال ـيــا بــالـكــامــل
ط ـب ـعــا ،ل ـكــن ال ــرس ــام الـفـلـسـطـيـنــي ال
ُيخفي هــذا االنطباع املسبق الصنع
فــي مـعــرضــه «م ــاذا حــدث هـنــا» الــذي
ُ
افتتح أخيرًا في «غاليري أيام» .أغلب
لوحات املعرض قائمة على التركيب
والتأليف واللصق .الخطوط األولــى
والبروفات واالستكشات هي تمهيد
ألشغال الحقة تخضع لفكرة الرسام
أو ّملفهوم محدد أو لتقنية أسلوبية
يـفــضــل أن تحضر فــي عـمـلــه .الفكرة
لـ ـيـ ـس ــت ن ـ ـظـ ــريـ ــة أو ج ـ ــاف ـ ــة بـ ـ ــل هــي
مـمــزوجــة بــالـحــالــة الــراه ـنــة ،وعـنــوان
املـعــرض هــو إش ــارة إلــى «مــا يحدث»
فــي ســوريــا الـتــي عــاش فيها الــرســام
ـان ،وم ــا تـعــرضــه الـشــاشــات
كــوطــن ثـ ـ ٍ
من مشهديات العنف والقتل والدمار
في أمكنة أخــرى أيضًا .تكثر األشالء
ف ــي ال ـل ــوح ــات املـ ـع ــروض ــة .األج ـس ــاد
غير كاملة .اللصق والتركيب ّ
يقربان
مـنــاخ الـلــوحــات مــن الـنـحــت .املــذاقــات
التكعيبية تعزز ذلك من خالل تجسيم
الـخـطــوط واألش ـك ــال وزيـ ــادة األبـعــاد
الكتلوية فيها .املعرض هو احتجاج
ض ــد ال ـح ــرب وال ـع ـنــف .االن ـط ــاق من
«غــرن ـي ـكــا» بـيـكــاســو الـشـهـيــرة يـبــدو
واضحًا كمقترح آني لتوثيق الحرب
ورص ـ ـ ـ ــد ت ــأثـ ـي ــراتـ ـه ــا ال ـ ـك ـ ـبـ ــرى ع ـلــى
الشعوب ،وتأثيراتها املينيمالية على
ح ـيــاة األف ـ ــراد وم ـصــائــرهــم .املـنـظــور
التكعيبي يمنح الــوجــوه واألش ـكــال

ال ـب ـشــريــة نــوعــا م ــن ال ـعــزلــة وال ـغــربــة
والخواء والخيبة.
ه ـ ـنـ ــاك رج ـ ـ ــل وام ـ ـ ـ ـ ــرأة ف ـ ــي أك ـ ـثـ ــر مــن
ل ــوح ــة ،ل ـك ــن م ــا ي ـج ـمــع بـيـنـهـمــا هــو
وردة مـسـتـحـيـلــة أو طــائــر م ـجــروح.
املـ ــرأة نـفـسـهــا ن ــراه ــا وح ـي ــدة رأسـهــا
فـ ــي ق ـف ــص والـ ـحـ ـم ــام ــة فـ ــي الـ ـخ ــارج
م ــرب ــوط ــة ب ـخ ـي ــط .ال ـح ـم ــام ــة واملـ ـ ــرأة
م ـم ـنــوع ـتــان م ــن ال ـط ـي ــران وال ـح ــري ــة.
الحمامة ذاتها نراها مربوطة بخيط
في يد الرجل ،بينما املرأة فوقه تطير
فــي حــركــة تــذكــرنــا بـطـيــران شخوص
شــاغــال ،باستثناء أن الخرائب التي
نتخيلها تحت املــرأة والرجل ّ
مغيبة
ع ــن الـ ـل ــوح ــة ،وحـ ــاضـ ــرة ف ــي األس ــى
الكثيف على مالمحهما .هي حمامة
ال ـس ــام ال ـغــائــب ن ــراه ــا م ـج ــددًا فــوق
رأس رج ــل وأم ــام ــه ام ـ ــرأة ذاه ـل ــة .ثم
نــراهــا مقتولة على طــاولــة فــي لوحة

أخرى .هذه العناصر والرموز تحضر
مجتمعة في لوحة أكبر تحمل عنوان
ّ
املعرض نفسه ،وتذكرنا فورًا بلوحة
ّ
«غ ــرن ـي ـك ــا» .واألكـ ـي ــد أن ال ـح ــرب هي
القاسم املشترك لجلب لوحة بيكاسو

شخوص مكسورون
ّ
منفيون
من الداخل،
أو مقتلعون من
أمكنتهم

في لحظة األهــوال السورية .األطراف
املـ ـقـ ـط ــوع ــة والـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرؤوس واألج ـ ـس ـ ــاد
الـنـصـفـيــة وال ـح ـمــامــات املـقـتــولــة هي
تــأويــات مـبــاشــرة وم ــوارب ــة للحرب،
بينما طبقة الوحشة واأللم املنتشرة
بشكل بارد على تلك العناصر تجعل
ال ـلــوحــات صــامـتــة رغ ــم محتوياتها
ال ـت ــراج ـي ــديــة .ل ـعــل ه ــذا ال ـص ـمــت هو
اإلض ــاف ــة ال ـض ــروري ــة ال ـتــي ُيـحــدثـهــا
أس ــام ــة دي ـ ــاب ف ــي م ــوض ــوع ال ـح ــرب
كمسألة عمومية ومعروفة .كأن على
ال ـل ــوح ــات أن ت ـسـ ّـجــل تــأث ـيــر ال ـحــرب
وال ـصــراعــات الـتــي تـمــزق الجغرافيا
والـ ـه ــوي ــات ،ول ـك ــن ب ـش ــرط أن ال تقع
في امليلودراما الفجائعية املباشرة.
هـنــاك خـطــاب سـيــاســي فــي املـعــرض،
ول ـك ـنــه م ـتــرجــم ع ـلــى ش ـكــل ت ــأوي ــات
س ــاك ـن ــة ت ــذك ــرن ــا أح ـي ــان ــا ب ـمــاغــريــت
وهوبر ،ولكن املناخات الساكنة لهما
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مـمــزوجــة هنا مــع الـخـطــوط القاسية
لـتـعـبـيــرات الـتـكـعـيـبـيــة .امل ـف ـتــرض أن
الـشـخــوص فــي حــالــة حــركــة ،إال أنها
م ـثـ ّـبـتــة ف ــي لـحـظــة زم ـن ـيــة ومــزاج ـيــة
مـ ـ ـح ـ ــددة .هـ ـن ــاك م ـس ـح ــة سـ ــوداويـ ــة
وحزن كثيف وصامت في حضورهم.
ّ
منفيون
إنهم مكسورون من الداخل،
ُ ّ
«م ــذل ــون
أو مـقـتـلـعــون مــن أمـكـنـتـهــم.
ُمـ ـ ـه ـ ــان ـ ــون» ب ـح ـس ــب عـ ـ ـن ـ ــوان رواي ـ ـ ــة
لــدي ـس ـتــوي ـف ـس ـكــي .الـ ـح ــرب ش ـ ّـوش ــت
طمأنينتهم وأبـعــدتـهــم عــن حياتهم
ال ـت ــي «ج ـ ــرت ه ـن ــا» ق ـبــل أن «ت ـجــري
الحرب» فوقها.
اللوحات ترسل كل هذه االنطباعات،
لـكــن إحـســاسـنــا بــأنـهــا حصيلة رســم
ن ـظ ـي ــف ومـ ـنـ ـف ــذ ب ـع ـق ــان ـي ــة مـ ـش ــددة
ي ـج ـعــل ه ـ ــذه االنـ ـطـ ـب ــاع ــات مــربــوطــة
بــال ـت ـق ـن ـيــة واألسـ ـل ــوبـ ـي ــة ،ويـجـعـلـهــا
أيضًا مادة مكشوفة للزائر واملشاهد.
ٌ
الــرســم مـشــروط باملنطق املفاهيمي،
ومــا ن ــراه يـبــدو تنفيذًا جـيـدًا لخطط
وأس ــال ـي ــب م ـس ـب ـقــة .رب ـم ــا هـ ــذا ج ـ ٌ
ـزء
مــن املـنــاخــات املـعــاصــرة الـتــي كسرت
املفهوم التقليدي للوحة .هــذا تبرير
ل ـي ــس ب ـع ـي ـدًا ع ـم ــا ن ـ ــراه ف ــي م ـعــرض
أس ــام ــة ديـ ــاب الـ ــذي ت ـخــرج م ــن كلية
الفنون في دمشق عام  ،2002وينتمي
إلـ ــى م ـج ـمــوعــة م ــن األسـ ـم ــاء الـشــابــة
التي ابتعدت بمسافات متفاوتة عن
املحترف السوري التقليدي .لقد دخل
هـ ــؤالء ف ــي امل ـع ــاص ــرة ك ـع ـنــوان يـقــدم
حــزمــة هــائـلــة مــن امل ـمــارســات الفنية
ُ
ال ـجــديــدة ال ـتــي تــرضــي طموحاتهم،
ولـكـنـهــم ص ـ ــاروا «أسـ ـ ــرى» ألســالـيــب
وهـ ــويـ ــات م ــرغ ــوب ــة فـ ــي س ـ ــوق ال ـفــن
املعاصر .السوق تصنع ما هو رائج،
وتضغط عليهم ليكونوا منتجني لـ
«بضاعة» رائجة ومطلوبة.
«م ـ ـ ــاذا حـ ــدث ه ـن ــا :أس ــام ــة ديـ ـ ـ ــاب» :حـتــى
ال ـخ ــام ــس م ــن ت ـش ــري ــن األول (أك ـت ــوب ــر)
ـ ـ ـ «غ ــال ـي ــري أيـ ـ ــام» (ب ـ ـيـ ــروت -ســول ـيــديــر).
لالستعالم01374450 :

معرض

 Beirut Art Fairعن ثنائيات تصنع الفن المعاصر
روان عزالدين
مـ ـ ـ ــا هـ ـ ـ ــي امل ـ ـ ـسـ ـ ــافـ ـ ــة بـ ـ ـ ــن الـ ـحـ ـقـ ـيـ ـق ــة
واالفـ ـ ـ ـت ـ ـ ــراض؟ يـ ـط ــرح «ب ـ ـيـ ــروت آرت
ف ـي ــر» هـ ــذه اإلش ـكــال ـيــة حـ ــول الـفـنــون
الرقمية من خالل ّ
منصة يستضيفها
ّ
للمرة األولــى منذ إطالقته عام .2010
تحت عنوان «افتراض /واقــع» ،يدعو
امل ـ ـعـ ــرض فـ ــي هـ ـ ــذه ال ـ ــزاوي ـ ــة ،تـسـعــة
ف ـنــانــن م ــن ك ــوب ــا وأمل ــان ـي ــا وصــربـيــا
وإيـطــالـيــا وج ـنــوب أفــريـقـيــا وفرنسا
وبولندا وبريطانيا.
ّ
ّ
ووف ــق وصــف املنظمني ،ف ــإن األعـمــال
ستخلخل حواس الزائرين ،عبر طرح
تساؤالت حول دور التكنولوجيا في
الفنون املعاصرة ،إلى جانب العالقة
بـ ــن الـ ـفـ ـن ــون وال ـ ـع ـ ـلـ ــوم ،وال ـح ـق ـي ـقــة
والـفــانـتــازيــا وغـيــرهــا مــن الثنائيات
اإلش ـكــال ـيــة ال ـت ــي ت ــراف ــق ت ـط ـ ّـور الـفــن
املعاصر .الــدورة السادسة من Beirut
 Art Fairتـنـطـلــق عـنــد ال ـســادســة من
ّ
وتستمر حتى  20أيلول
مساء اليوم
(سبتمبر) الحالي في قاعة «بيال» في
بيروت.
ي ـش ـهــد الـ ـح ــدث هـ ــذه ال ـس ـنــة ازدي ـ ــادًا
ف ـ ــي ع ـ ـ ــدد الـ ـغ ــالـ ـي ــريـ ـه ــات املـ ـش ــارك ــة
( )51والـفـنــانــن ( )300والـ ــدول ()30
واألعـ ـ ـم ـ ــال ( ،)1500ف ـي ـمــا ال يـخـفــي
املـنـظـمــون طـمــوحـهــم ف ــي ت ــزاي ــد عــدد
ال ـ ـ ـ ـ ـ ّ
ـزوار أيـ ـض ــا ال ـ ـ ــذي قـ ــد ي ـص ــل إل ــى
 24000هـ ــذه ال ـس ـن ــة .ي ــوف ــق ال ـح ــدث
إذًا بــن الـهــاجـســن الـفـنــي والــربـحــي.
هكذا يسعى إلى جمع أسماء مكرسة
م ـ ــع أخـ ـ ـ ــرى ش ـ ـ ّـاب ـ ــة ،وي ـ ــؤم ـ ــن فـسـحــة
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للتالقي بــن الغاليريهات واملقتنني
ال ـف ـن ـيــن ،ويـ ـف ــرد ق ــاع ــة «بـ ـي ــال» أم ــام
مختلف أنــواع الفنون :الفوتوغرافيا
وال ـت ـج ـه ـي ــز وال ـ ـلـ ــوحـ ــات وال ـف ـي ــدي ــو.
تـ ـ ـش ـ ــارك غ ــالـ ـي ــريـ ـه ــات م ـ ــن ت ــاي ـل ـن ــدا

وف ــرن ـس ــا ،وس ــويـ ـس ــرا ،واألرج ـن ـت ــن،
واليونان والصني وبلجيكا وتركيا،
وغــال ـيــري ـهــات لـبـنــانـيــة مـثــل «جــانــن
رب ـيــز» ،و«مـ ــارك هــاشــم» ،و«تــانـيــت»،
و«آرت فاكتم» ...هذا جزء من الخليط

األسـ ـل ــوب ــي وال ـف ـن ــي وال ـ ــدول ـ ــي ال ــذي
يسعى املعرض السنوي إلى تحقيقه
فــي الـعــاصـمــة الـلـبـنــانـيــة ،إل ــى جانب
ن ـش ــاط ــات وف ـعــال ـيــات أخـ ــرى تنطلق
على هامش  Beirut Art Fairأو ضمنه.

أبــرز هــذه الفعاليات «أسبوع بيروت
للفن» الذي انطلقت دورته الثالثة قبل
يومني في أماكن عدة في وسط بيروت
التجاري حصرًا حيث يعرض حوالى
ً
 20ع ـم ــا وت ـج ـه ـي ـزًا فـنـيــا ف ــي ســاحــة
ال ـش ـه ــداء وال ــزي ـت ــون ــة بـ ــاي ،وأسـ ــواق
بـيــروت والصيفي ف ـيــادج ...وغيرها
مــن املـعــالــم الـتـجــاريــة واالسـتـهــاكـيــة
فــي املــديـنــة .ال ينفصل الـحــدث أيضًا
عن اإلشكاليات اآلنية للفنون ،فتقيم
طـ ــاوالت مـسـتــديــرة ح ــول الـتـغـيـيــرات
التي تطاول السوق الفنية بمشاركة
منسقني ،وفنانني ،وم ــدراء ومنظمي
مـ ـع ــارض وم ـه ــرج ــان ــات ع ــامل ـي ــة .كما
س ـي ـن ــاق ـش ــون أم ـ ـ ــورًا ت ـت ـع ـلــق بــوضــع
الـ ـفـ ـن ــان ،وك ـي ـف ـي ــة ت ـط ــوي ــر الـ ـص ــورة
الفوتوغرافية التوثيقية.
الفوتوغرافيا حاضرة أيضًا من خالل
ج ــائ ــزة لــدعــم امل ـص ــوري ــن الـلـبـنــانـيــن
الشباب .وفي املساحة التي يخصصها
الحدث كل سنة الستضافة مؤسسة
فـنـيــة ت ـقــدم أع ـمــال ـهــا ،وق ــع االخ ـت ـيــار
هـ ــذه ال ـس ـن ــة ع ـلــى «دار ق ـن ـبــز» ال ـتــي
تـمـ ّـيــزت إصــدارات ـهــا وكتبها بصريًا.
هنا يـشــارك الفنان حسن زهــرالــديــن،
صاحب الرسومات في كتاب «سما»
(قنبز) الذي كتبت قصته ندين توما،
في معرض يضم مجموعة من أعماله،
يليه عرض حكواتي لندين توما.
 :Beirut Art Fairابتداء من السادسة من
م ـســاء ال ـي ــوم حـتــى  20أي ـل ــول (سـبـتـمـبــر)
ـ ـ ـ ق ــاع ــة «الـ ـبـ ـي ــال» (ب ـ ـيـ ــروت) .لــاس ـت ـعــام:
03/386979

